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INTRODUCCIO

Des de fa uns anys estan confluint un conjunt de factors que fan preveure un augment dell

serveis d'atencio a domicili. Aixo esta provocant que totes les organitzacions sanitaries i

socials considerin aquest dispositiu assistencial com una alternativa atractiva i viable en la

prestacio de serveis personals que fins fa ben poc sols s'oferien en un entorn mes

institucionalitzat. Si be es clar que a I'Atencio primaria li correspon un paper rellevant en

l'atencio en el domicili de persones grans, incapacitades o pacients amb malaltia en fase

terminal, tots els agents del sistema sanitari i social estan cridats i obligats a trobar espais de

convergencia i complementarietat (GARCiA BARBERO, 1997; BENI I FZ, 1999).

En aquests ultims anys la rigida jerarquitzacic dels serveis de salut en base a nivells

assistencials, hauria de deixar pas a un nou model que permeabilitzi les barreres fisiques de

les nostres organitzacions. Veiem com determinades linies de serveis, entre elles I'atencio a

domicili, requereixen 1'adopci6 d'una nova filosofia assistencial. Seria el que en el mon

anglosaxo es coneix per Shared Care o als Paisos Baixos Transmural Care (PRIT(AIARD, 1995;

VAN DER LINDEN, 1997). En el nostre pais una traduccio que s'acosti a aquest concepte seria

probablement "atencio compartida".

Aquest nou model assistencial preten dissenyar serveis sanitaris, tambe amb component

social i especialment en el cas de les cures palliatives, a mida de les necessitats del pacient

i la familia, sobre la base d'una responsabilitat compartida entre les institucions existents en

el sistema sanitari i social. Corientacio d'alguns sisternes sanitaris moderns vers models de

sistemes integrals de salut configuren un escenari que facilitara la implementacio d'aquesta

nova filosofia assistencial.

APROXIMACIO A LA SITUACIO DE L'ATENCIO DOMICILIARIA A EUROPA

Lorganitzacio i el finan4ament de I'atencio domiciliaria a Europa es basa en models de caire

ben diferent. Veritablement no es pot dir que hi hagi un escenari gaire homogeni en la
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provisio d'aquests serveis . S'han de tenir en compte factors que determinen un mare de

referencia i un context ben diferent depenent del pals de que parlem . Hi ha paisos on el

suport del cuidador informal encara es prou important i altres en que la majoria de l'atenci6

a domicili es duta a terme per la provisio " formal " de serveis dins de la comunitat (HLTTEN,

1996).

A grans trets procedirem a fer aquesta descripciO atenent als segi ents aspectes:

1) POLITICA SANITARIA I SOCIAL

Alguns paisos, especialment aquells amb mes tradici6 en el desenvolupament de serveis

d'atencio domiciliaria, disposen d'un mare legislatiu que ha ajudat a consolidar la

implementacio d'aquest tipus de serveis. La promulgaci6 d'alguna legislacio i l'edicio de
documents mare que destaquin la importancia de I'atencio a domicili dins del sistema sanitari
i del sistema de prestacio de serveis socials, ha estat un element clau en el desenvolupament

d'aquests serveis. Cal destacar la situacio al Regne Unit on l'Atencio domiciliaria ha estat un

tema d'interes dins la polftica nacional i ha donat lloc a un bon seguit d'iniciatives legislatives

(Community Care Act 1993) que han permes el desenvolupament d'uns serveis de qualitat

i iniciatives de cooperacio sociosanitaria amb l'objectiu de permetre que la gent pugui viure
en el seu domicili el maxim de temps possible i aixi prevenir o retardar la seva

institucionalitzacio (HU ITEN, 1996).

2) ORGANITZACIO DELS SERVEIS D'ATENCIO DOMICILIARIA

a) Localitzacio i organitzacio dels equips

En la majoria de models, l'atenciO domiciliaria ocupa un Iloc destacat dins de les

funcions i activitats dutes a terme pels serveis d'infermeria comunitaria (a vegades

es Tunica activitat assistencial que duen a terme). Malgrat aixo no sempre les

infermeres treballen en centres d'atenci6 primaria amb els metges de familia. En

molts paisos europeus els metges de familia treballen de forma individual i les

autoritats sanitaries organitzen equips d'infermeria que proveeixen de manera

exclusiva aquest tipus de servei a la comunitat (HuT-rEN, 1996). Generalment son

equips de composicio variable (infermeres diplomades ode ler. nivell i infermeres

auxiliars amb una proporci6 molt equilibrada), que cobreixen en alguns casos

serveis de vint-i-quatre hores al dia i els set dies de la setmana, encara que durant

les nits i els caps de setmana els serveis son mes reduits. La taula 1 mostra les

diferents ratios de composicio dels equips d'atenci6 a domicili.

b) Valoraci6 integral dels pacients
Aquest punt constitueix un instrument clau en la planificaci6, organitzaci6 i

financament dels serveis. Paisos amb tradici6 en la provisio tant de serveis sanitaris

com socials, promouen la implementacio de sistemes integrals de valoracio, per

part dels responsables sanitaris i socials, de manera que posteriorment es puguin

disenyar i proveir paquets integrats de cures que prevegin la vessant sanitaria i

social. Hi ha bones experiencies de models de valoracio i treball en coma, que

ubiquen els professionals sanitaris (infermeres) i socials (treballadores familiars)

en un mateix espai fisic.

Per exemple aquesta experiencia s'esta duent a terme a Finlandia i Holanda, on

mes del 50%% i 70'Y,, dels serveis del territori disposen d'un sistema integrat de serveis

respectivament. Malgrat aixo aquest model comporta problemes en el proces de

decisio en referencia a qui dirigeix o coordina (el responsable sanitari o social?)

els serveis, un cop les xarxes estan integrades.
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TAULA 1: RELACIO ENTRE ELS DIFERENTS TIPUS DE PERSONAL D'INFERMERIA EN SERVEIS D'ATENCIO A

DOMICILI EN ELS PAISOS DE LA UNTO EUROPEA (1994)

Austria

Infermeres comunitaries : auxiliars geriatriques : auxiliars d'infermeria

Belgica (Creu blanca -groga)

Infermeres comunitaries : auxiliars d'infermeria : auxiliars hospitalaries

Dinamarca

Infermeres comunitaries : auxiliars d'infermeria

no disponible

1:1.1:0.1

no disponible

Finldndia

Infermeres de Salut Publica : infermeres diplomades : auxiliar

d'infermeria 1 : 0.3 : 0.3

Franca

Infermeres assalariades i independents : auxiliars d'infermeria 1 : 0.9

Alemanya (Sozialstationen)

Infermeres comunitaries : auxiliars geriatriques : auxiliars d ' infermeria 1 : 0.2 : 0.1

G recia

Infermeres visitadores : ajudants : auxiliars d'infermeria 1 : 1.9 : 17.8

Irlanda

Infermeres de Salut Publica : infermeres general . : auxiliars d'infermeria 1 : 0.7: 0.7

Italia

Infermeres comunitaries : - 1 : 0

Luxemburc

Infermeres comunitaries : - 1 : 0

Holanda (organitzacions d'atencio domiciliaria)

Infermeres comunitaries : infermeres generalistes : auxiliars d'infermeria 1 : 0.1 : 0.4

Portugal

Infermeres diplomades + infermeres de Salut Publica: - 1 : 0

Espan ya

Infermeres diplomades : - 1 : 0

Suecia

Infermeres comunitaries : auxiliars d'atencio domiciliaria 1 : 4.4

Regne Unit

Infermeres de districte : infermeres diplomades : infermeres generals
auxiliars d'infermeria 1 :02:0.3:0.4

c) Serveis especialitzats dins dels serveis de salut comunitaris
Basicament hi ha dos models en referencia a I'especialitzacio de les infermeres comunitaries:

- Model on els equips assumeixen totes les competencies cliniques
Cada professional es responsable dels pacients clue to assignats pero s'estableix
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un cert nivell d'especialitzacio entre els professionals dins de 1'equip en arees on

per la seva complexitat s'exigeix un major nivell de formacio: cures palliatives,

ostomies... En aquests casos aquest professional du a terme la seva feina ordinaria

i es punt de referencia i interconsulta en determinades arees de competencia

clinica dins I'equip. Aquest seria 1'exemple del model dels Paisos Baixos.

Model de creacio d'equips de suport o infermeres cliniques de suport en atencio

domiciliaria

Aquest no es un model exclusiu de paisos on ('atencio domiciliaria encara no

esta ben implementada. Podem observar-lo tambe a llocs on l'atencio domiciliaria

to una gran tradicio, com per exemple es el cas del Regne Unit, on les infermeres

comunitaries tenen un alt nivell de competencia clinica, pero en situacions de

mes complexitat requereixen (a peticio propia) el suport d'infermeres cliniques

en arees com les cures palliatives, ferides, ostomies, incontinencia...(O 'Nrul,

1998). Aquests professionals tenen una funcio d'autentic suport i mai de

substitucio.

d) Tipus de serveis en atencio domiciliaria

S'observen grans diferencies entre els diferents paisos en referencia a la tipologia dels serveis

que es duen a terme. La realitzacio de procediments d'infermeria (execucio de tractaments

medics, ferides),1'educacio sanitaria del pacient i/o familia i l'establiment d'un pla de cures

son activitats comunes. No hi ha una situacio homogenia quan ens referim a les activitats

de la vida diaria. Lajut del pacient per realitzar aquestes activitats (especialment el bany i

les transferencies de Ilit a cadira...) constitueix un ambit a vegades competencia dels serveis

sanitaris i altres competencia dels serveis socials, atenent al pals a que ens referim.

3) FINANcAMENT

Basicament hi ha dos sistemes de financament dels serveis d'atencio domiciliaria: els sistemes

nacionals de salut i els sistemes d'asseguranca obligatoria.

En el cas dels sistemes nacionals de salut , els serveis es financen amb impostos i

contribucions dels ciutadans. Generalment hi ha un pressupost destinat a la implementacio

d'aquests serveis (de manera especifica o integrada dins dels pressupostos globals dels serveis

d'atencio primaria).

En el cas dell sistemes d'asseguranca obligatoria , com ara els que hi ha a Holanda, Belgica

o Alemanya, els serveis son financats e ii funcio de la valoracio del pacient i la quantificacio

de recursos que aquest requerira (fee for ^;ert'ice). La valoracio inicial classifica el patient dins

d'una categoria (o case-mix) que determina el financament que requerira. Aixo assegura un

reemborsament d'acord al volum de serveis que aquest pacient requereixi.

a) Relacio entre el sistema de pagament i l'estructura organitzativa

Un problema important es el financament per separat dels serveis sanitaris i socials. Mentre

que l'atencio domiciliaria sanitaria es financada mitjancant els impostos generals o un es-

quema d'asseguranca obligatoria, els serveis d'ajut a domicili son financats pels municipis.

En el cas de l'atencio domiciliaria sanitaria sembla existir una relacio entre el tipus de

financament i l'estructura de les organitzacions. En els paisos on les organitzacions reben

un pressupost fix, basat en el nombre d'habitants o en les caracteristiques demografiques

de l'area atesa, els serveis son proporcionats principalment per un determinat tipus
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d'organitzacio i tenen caracter gratuit. En aquest entorn existeix poca competencia entre

les organitzacions, perque les zones ateses per les organitzacions regionals noes superposen.

Per altra part, paisos com Belgica, Franca i Alemanya, on les organitzacions son reemborsades

d'acord a un principi de pagament per servei, l'atencio domiciliaria es proveida per diferents

tipus d'organitzacions i tambe per infermeres independents. Sembla que el model de

reemborsament per servei estimula la competencia entre els proveidors. A molts paisos

s'observa un augment significatiu de les agencies o organitzacions privades (la majoria,

pert no totes, sense anim de lucre) que proveeixen I'atenci6 a domicili. Aquestes ofereixen

serveis mes amplis, cobertures a les nits i caps de setmana... Sens dubte aquest avenS sera

enfortit per la introduccio de nous sistemes de financament.

b) Copagament

Latenci6 domiciliaria, a I'esser integrada generalment com un servei sanitari encara que no

sempre corn es el cas de Dinamarca, es un servei gratuit o com a maxim s'exigeix un nivell

de copaganu'nt baix, comparant-ho amb la provisio de serveis d'ajut a domicili social, on el

pacient o famflia contribueix en el cost total del servei d'una manera mes important. Aixb

produeix moltes vegades tensions i conflictes entre la xarxa sanitaria i social, ja que esta

reconegut el dret a rebre una assistencia sanitaria, pero no passa el mateix en el cas de

('assistencia social.

C'ATENCIO DOMICILIARIA AL NOSTRE PAIS: UNA OPORTUNITAT PER ALS

EQUIPS D ' ATENCIO PRIMARIA

Catenci6 domiciliaria als pacients amb patologia aguda, cr6nica o terminal forma part de la

cartera de serveis dels centres de salut del nostre pats . El nostre model organitzatiu s'ha

basat en el dels paisos nordics, on els equips desenvolupen un conjunt integrat d ' activitats

tant en el centre com en el domicili . Mantenen la continuitat de l'atencio , sense que

l'assistencia resti fragmentada pel grau d ' afectacio o incapacitat del pacient . Pequip es res-

ponsable del pacient al llarg de tota la vida i no solament en certs episodis concrets , com passa a

altres paisos (CoNTu.E, 1999).

En el moment actual , l'atenci6 domiciliaria esta integrada dins de les funcions propies dels

equips d'atenci6 primaria en forma de programa de salut . Pero l'oferta d ' aquest servei va-

ria segons els equips i tambe dins dels equips. La majoria de programes defineixen les

caracteristiques , objectius , indicadors , criteris d'inclusio i procediments . No obstant aix6,

en molts casos no s'ha determinat una "cartera de serveis " que defineixi concretament el

perfil d ' atencio per a aquests pacients.

Tambe I'organitzacio interna dels equips pot limitar o afavorir el nivell de desenvolupament

d'aquests serveis . El model Unitat Bdsica Assistencial (UBA) permet assegurar una continuitat

pel tet que un mateix professional es responsabilitza i segueix tot el proces d'atencid. No
obstant aixo , la pressi6 assistencial en les consultes dins dels centres de salut limita el temps

de dedicacio que requereix l'atencio a domicili i la infermera acaba organizant la seva feina

mes a remolc de la dernanda que ja to en el centre.

Una altra paradoxa amb que ens trobem es el fet que malgrat que I'atencio a domicili

assumeix una caracteristica tan fonamental com es la multidisciplinarietat, en el nostre entorn

aquesta s'ha limitat a tres tipus de professionals: metge, infermera i assistent social. Aix6
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contrasta amb el fet que algunes unitats de suport d'atencio a domicili disposen d'un ventall

molt mes ampli de professionals (psicoleg, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional).

1) EVOLUCIO DE LA SITUACI6

En base a les publicacions que han anat apareixent, disposem de nombroses descripcions

del perfil de l'usuari dels serveis d'atencio a domicili, i algunes avaluacions dels avantatges

i inconvenients dels diferents models organitzatius que s'han desenvolupat. Entre aquests

resultats destaquem (CONTEL, 1999):

• Els usuaris son basicament dones, un 90% son majors de 65 anys i amb edats

mitjanes entre els 78 i els 81 anys.

• El nombre de diagnostics per pacient varia entre dos i quatre, i es el grup mes

frequent el de malalaties cardiovasculars.

• La cobertura poblacional d'aquests programes entre els majors de 65 anys oscil•la
entre el 5,9 i el 9,14.

• Generalment el cuidador es una dona que pertany a la familia i que en la meitat

(lels casos presenta alteracions en les escales de depressio i ansietat.

I'aradoxalment, aixo no implica per part d'aquests cuidadors un augment de la

demanda de serveis medics.

• El nombre de visites/pacient/any varia entre 4,34 i 6,8 visites a l'any, entre 2-4

,,on del metge i entre 4-6 son d'infermeria.

2) DESENVOLUPAMENT D'EQUIPS DE SUPORT EN ATENCIO DOMICILIARIA

El desenvolupament d'aquests serveis es un fet frequent, especialment en la cura dels

pacients oncologics i amb SIDA, fins i tot en paisos on 1'atenci6 a domicili per part de ('atencio

primaria ha desenvolupat un paper rellevant dins del sistema sanitari (DOYLE, 1994; O'NEILL,

1998; HIGGINSON, 1999; WATSON, 1999). No obstant aixo, la posada en funcionament al nostre

pals no ha estat exempta de tensions i conflictes entre els equips d'atencio primaria i els

equips de suport en atencio a domicili. En principi aquests haurien de dur a terme una

funcio de suport d'una atencio on el maxim responsable es el metge de familia i la seva

infermera comunitaria de referencia. No obstant 1'excessiva derivacio i exclusio dels pacients

per part d'aiguns professionals d'AP ha portat a situacions on 1'equip de suport es converteix

en 1'6nic responsable de l'atencio a domicili d'aquests pacients, intercanviant

inapropiadament el rol que en principi cada equip i professional tenia assignat sobre el

paper (BENiTEZ, 1999).

Tambe s'observa queen molts cases el perfil de pacients atesos per aquests equips de suport

es similar al de pacients que ja son atesos en atencio a domicili per equips d'atencio primaria.

D'aqui que ens puguem fer obertament la pregunta: realment aquests equips especialitzats

acaben tent una tasca de suport o substitutiva?

3) RECURSOS MATERIALS

La provisio de serveis d'atencio domiciliaria comporta la valoracio del pacient, la familia i

I'entorn. La qualitat de vida de les persones malaltes i/o incapacitades que viuen a la seva

liar depen tambe de I'adaptacio que es faci d'aquesta per viure-hi amb la seva incapacitat.

La disposicio d'ajudes tecniques, material ortopedic i I'adapacio ffsica de I'habitatge, lens

dubte milloren la qualitat de vida i prevenen o retarden la institucionalitzacio del pacient.
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Aquest ha estat un aspecte al qual se li ha prestat poca atenci6 al nostre pals. La possibilitat

de dur a terme aquestes adaptacions moltes vegades es limitada. Organitzacions d'altres

paisos que porten molts anys treballant en 1'atenci6 a domicli han integrat aquest servei

com un element essencial prioritari que contribueix a donar un servei integrat de mes qualitat.

La implementaci6 de noves propostes legislatives i administratives, l'agilitzaciO de tramits

administratius per obtenir aquest material i l'arnpliacio del catdleg d'articles que poden esser

reemborsats per 1'administraci6 (encara que siguin amb copagament) a ben segur millorarien

la situaci6 actual, tenint en compte que les experiencies existents fora del nostre pals han

estat objectiu de projectes a llarg termini (Taula 2).

TAULA 2: PRINCIPALS ADAPTACIONS 0 AJUTS TFCNICS

• Material per a les activitats basiques de la vida diaria: higiene, vestit, alimentaci6

• Adaptacions i material per al bany: adaptacions WC

• Mobiliari: taules, Ilits

• Material per a les transferencies. Grues

• Material per al tractament postural: matalassos i coixins antidecl bit, cingles,

elements antiequi

• Material per a la marxa i el desplacament: bastons, crosses, caminadors, cadires

i butaques especials.

• Material per a la comunicaci6: lupes, adaptadors

• Material per a les activitats instrumentals de ]a vida diaria: elements de cuina

adaptats, pinces, ajudes facilitadores per a la neteja i el manteniment de la ]lar,

dispensadors de medicaci6

Tambe existeixen experiencies de col•laboraci6 amb els serveis socials municipals en

l'organitzacio, financament i gesti6 conjunta d'aquests magatzems per un mateix territori,

de manera que puguin esser utilitzats pels serveis d'atenci6 sanitaria a domicili i ajut social

a domicili.

4) PLANIFICACIO DE L'ALTA HOSPITALARIA

Un altre factor que s'ha de tenir en compte es el canvi que s'esta produint en la concepci6

del recurs llit. Laparici6 de noves tecnologies i la consolidaci6 d'un sistema de pagament

dels hospitals basat en la casuistica o case-mix esta comportant inevitablement la potenciaci6

de I'estada curia dels pacients a ('hospital. S'ha de pensar que, a mes, aix6 implica un augment

de la complcxitat dels pacients (molts dells oncologics) que tornen al seu domicili i que hauran

d'esser atesos pels serveis comunitaris. Malgrat aixo, es poden veure a la literatura

experiencies de coordinaci6 entre ambits assistencials interessants; per exemple:

• DisposiciO dins d'un mateix districte (el que aqui seria una DAP) d'infermeres

d'enlla( que pertanyen als serveis d'atenci6 primaria i que planifiquen

apropiadament I'alta del pacient abans que aquest marxi de ('hospital (HOBBS,

1999).

• lmplementaci6 de documents d'infermeria a Yalta acompanyant I'alta medica (o
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document d'alta integrat pero que prevegi tant la vessant medica com de cures

d'infermeria).

• I'rotocolitzacio de procediments i formacio continuada i en servei en comb

• Formacio mitjancant estades de curta durada de professionals de la comunitat en

un altre ambit assistencial.

5) COORDINACIO(O INTEGRACIO) AMB ELS SERVEIS SOCIALS D'AJUT A DOMICILI

Com ja hem comentat abans hi ha una tendencia a tot Europa, especialment en paisos on

les dues xarxes tenen una llarga tradicio en la implementaciO de serveis a domicili, en la

integraci6 de serveis d'ambit social i sanitari per oferir paquets integrats de serveis. Aquests

paquets permeten combinar, per a un mateix pacient, serveis d'atencio domiciliaria sanitaria

i social, teleassistencia, menjars a domicili (meals-on-wheels), assistencia a centres de dia amb

l'utlitzacio de sistemes de transport adaptats, etc. Sens dubte aquesta es una de les tendencies

que es desenvolupen amb mes forca dins el contexte europeu (Taula 3).

TAULA 3: INTEGRACIO DE SERVEIS D'ATENCIO I AJUT A DOMICILI A LA UNTO EUROPEA

Estan integrats Estan integrats a algunes zones No existeix integraciO

Dinamarca Finlandia Espanya

Irlanda Suecia Portugal

Alemanya Italia
Austria Grecia

Holanda Luxemburg

Franca Belgica

Regne Unit

6) CUIDAR EL CUIDADOR

Fa uns anys quan es comengava a parlar de la implementaciO dels programes d'atenciO a

domicili es feia molt emfasi en la importancia que tenia el fet d'implicar el cuidador informal

en la cura del pacient, formant part del nostre pla d'intervenciO com a agent principal,

proveidor de cures. Amb el temps s'ha vist que aquest ha d'esser objecte de la nostra atenciO

i que hem d'adregar les nostres cures tan al pacient com a aquest cuidador.

Donat els canvis que s'estan produint dins el nostre entorn social i familiar seria bo que

s'atengues aquest aspecte per evitar una decreixent implicaciO del cuidador en la cura del

pacient o discapacitat (especialment en arees urbanes). Probablement s'hauran de posar en

marxa eines de suport tant en I'ambit legislatiu com en el d'organitzaciO dels serveis. Per

exemple:

• I'rogrames de formacio al cuidador informal: en aquest camp comencen a haver-

hi experiencies molt positives al nostre pals.

• Desenvolupament de la pensio del cuidador. Existeixen molts paisos d'Europa,

moltes vegades amb un nivell d'implicaciO del cuidador informal baix, on existeix

la possibilitat d'acollir-se a aquesta ajuda economica.
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• Implementacio de programes de descans temporal del cuidador (respite care). Molts

centres sociosanitaris ja estan potenciant l'adopcio de formules que permetin la

combinaci6 de cures informals dins del propi domicili, amb I'ingres temporal

periodic, per permetre la recuperacio fisica i psicologica del cuidador. A alguns

paisos aquest concepte s'esten a la provisi6 de serveis intensius en el domicili

del pacient, per facilitar la descarrega del cuidador.

• Establiment de contractes-programes amh organitzacions no lucratives i/ode voluntariat.

Aquesta es una experiencia molt desenvolupada a Anglaterra on els Serveis

Socials, mitjan4ant contractes-programes, contracten una determinada tipologia

de serveis amb entitats privades sense anim de lucre o amb associacions de

voluntaris per als pacients que viuen a casa seva, majoritariament en referencia

a serveis per dur a terme activitats domestiques i d'acompanyament.

7) HOSPITALITZACIO A DOMICILI

Actualment molts hospitals, tant a Catalunya com a la recta de l'Estat espanyol, estan

promovent la implementaci6 de programes d'hospitalitzaci6 a domicili. S'ha d'insistir que

una coca es el concepte d'hospitalitzacio a domicili i una altra cosa ben diferent es qui es o qui

ha d'esser el proveldor d'aquests tipus de serveis (CONTEL, 1999). Amb un sistema de

financament adient aquest servei podria esser proveit des de I'atencio primaria o dur-lo a

terme de manera combinada amb l'hospital. Dins de Vescenari europeu es podrien

mencionar alguns models on els serveis de salut comunitaris son els responsables de la

provisio d'aquest tipus de servei (Regne Unit, Franca).

En els ultims anys s'han publicat alguns assaigs clinics aleatoris i una revisi6 Cochrane, que

mostra unes conclusions poc definitories a favor de l'hospitalitzaci6 domiciliaria com un

servei eficient i clfnicament avantatj6s respecte a I'hospitalizaci6 convencional. Aquest estudi

acaba recomanant la necessitat de continuar investigant en aquest ambit.(SI EPPERD, 1997;

ILIFFE, 1998).

Recentment (GRANDE et al., 1999), s'ha publicat un assaig clinic aleatori en que es demostra

que I'hospitalitzaci6 a domicili de pacients terminals no augmentava la proporcio de pacients

oncologics que morien al seu domicili en relaci6 als que ja eren atesos dins dels serveis

comunitaris d'atenci6 a domicili ordinaris.

PODEM CONSTRUIR UN MODEL D'ATENCIO COMPARTIDA?

Durant aquests ultims deu anys, el desenvolupament de contractes-programa amb calla

proveidor de serveis ha intentat fer mes eficient cada organitzaci6 malgrat que com a

efecte collateral, desitjat o no desitjat, s'hagi transferit una major carrega financera i de

treball a una altra part del sistema. La contractacio integrada de serveis i el desenvolupament

per part dels dirigents de les organitzacions d'una visio mes enlla de les fronteres de la
seva propia institucio seran condicions basiques per desenvolupar nous models d'atenciu

compartida, especialment per a grups de pacients com els oncologics amh necessitate

complexes i evolutives que requeriran la intervencio de diferents professionals i ambits

assistencials. (Figura 1). A continuacio es descriuen algunes propostes que podrien acceptar-

se com a agents de canvi:

• Dissenys organitzatius mes flexibles en els equips d'atenci6 primaria
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L'Atencio domiciliaria hauria d'esser prioritzada dins 1'AP com una activitat clan, adoptant

nous models d'organitzacio interna mes flexibles que fomentin un model d'atencio compartida

i una major disponibilitat del temps assistencial fora de la consulta, per dur a terme aquesta

activitat assistencial, especialment en infermeria. Aquesta reorientacio dels equips

probablement permetria assumir, en millors condicions, la intensitat d'atencio que

requereixen aquests tipus de pacients i reduiria la derivacio inapropiada i excloent d'alguns

pacients als equips de suport externs.
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• Utilitzacio correcta dels equips de suport en atencio a domicili

S'ha de potenciar que els equips d'atencio primaria es responsabilitzin de 1'ateniiei

domiciliaria en el pacient terminal, evitant que els equips de suport substitueixin les funcions

dell primers creant una xarxa paral•lela de serveis (BsNi rsz,1999). No obstant aixo, existeixen

5rees on els equips de suport poden aportar un valor afegit als equips, com unitats

especialitzades, especialment en E^ncients de major complexitat.

• Incorporacio de nous professionals i serveis

La incorporacio d'altres professionals als equips d'atencio primaria (com els psicolegs)

cumplementaria la provisio d'una atenci6 nus integral i completa.

• Desenvolupament i consolidacio d'una millor infraestructura

l:organizacio de serveis d'atencio domiciliaria hauria d'integrar la proz^isi6 d'njuts tccnics i

adavtacions a la liar, aixi com la implantacio de magatzems amb material per a 1'atencio a

domicili. La posada en funcionament d'iniciatives conjuntes per part dels serveis sanitaris

i socials de la comunitat possibilitaria dur a terme una planificacio i una gestio compartida

en aquest projecte.

• planificacio de I'alta hospitalaria

La implantacio d'una alta de qualitat en el contrate-programa entre els proveidors (hospitals,

centres sociosanitaris) i lesagencies de contractacio territorials, milloraria la situacio actual.
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Aquesta inclouria I'informe integrat d'alta medica i d'infermeria i i el contacte telefonic

directe, especialment en els patients de mes complexitat.

• Protocol • lizacio iformacio conjunta

Aixo determine la necessitat de participar en 1'elaboracio de protocols d'actuacrci conjunta i

prl^trnmes de formacio en corms, especialment en aquells processos en els quals la continu5tat

assistencial ha d'estar garantida.

• El finanriament

S'hauria d'explosr en la literature biomedica lee experiencies existents en la definicio del

case-nu.r dell patients atesos en atencio domiciliaria. Seria desitjable avan^ar en un camf

similar al dut a terme pel sector hospitalari des de fa anys (DRG "s, PMC's) per a ]'atencio a

domicili. Sense un finan4ament apropiat d'aquests serveis no s'afavorira que lee nostres

organitzacions hi comprometin mes recursos. Sera dificil arribar a un model real d'atencio

compartida amb hospitals que es financien per la seva casuistica i equips d'atenci6 primaria

limitats per pressupostos histories.

• CoordinacioJintegracio serveis sanitaris i serveis socials

El municipi arnstitueix un "territori natural comu" sobre el qual desplegar i articular serveis

d'atenci6 personal integrate.

® L' hospitalitzacio adomicili compartida

EI desenvolupament d'aquesta testa al nostre pail no hauria de dur-se de manes aliena a

l'atenciei primaria constituint una xarxa paral•lela de serveis, organitzada i duta a terme

exclusivament per professionals hospitalaris. L'AP hauria de tenir un pee especific en el

desenvolupament d'aquests programes, compartint responsabilitat clfnica, organitzativa i

finances amb ]'hospital (CunreL,1999).

• Construccio d'aliances estrategiques entre lee parts del sistema sanitari i social

Existeixen experiencies d'Atencio compartida en altres pa^isos, tom es el cas de la

implementacio de nous serveis amb I'aportacio de recursos de dues o mes organitzacions
del sector. Aquest eerie el cas de les infermeres d'enlla^ (liaison nurses) al Refine Unit i algunes
infermeres cliniques especialitzades en cures palliatives que donen suport a la comunitat
(Ll.ctaonc 115, Iy98).

A la figure 2 queden descrites

algunes de lee dificultats que hen

aflorat en el moment de la posada

en marxa del models d'atencici

compartida.
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CONCLUSIONS

Eatencio primaria esta en bona disposicio per abordar l'atencio domiciliaria des d'una
perspectiva integral. El desenvolupament no planificat d'unitats especialitzades de suport

en el domicili implica un model dirigit a la malaltia, que sols esta present mentre dura

aquesta. Tot aixo contribueix a la creacio paral•lela d'una altra xarxa de serveis i la

"fragmentacio" del sistema de provisio de cures a domicili. Es necessari dimensionar

adequadament les plantilles dels centres de salut, completar la reforma de l'atencio primaria

de salut, formar els professionals en arees deficitaries i adoptar noves formes d'organizacio

interna i de cooperacio externa eficaces, per dur a terme una atencio integral de qualitat

des de I'atencio primaria.

L'atencio domiciliaria implica una convergencia d'interessos de les diferents organitzacions

que coexisteixen en la comunitat. El model de contractacio fragmentada de serveis actual

ha de donar pas a un altre model de contractacio integrada d'aquests serveis i al

desenvolupament d'estils de gestio i treball no centrats exclusivament en I'eficacia i eficiencia

de cada organizacio per separat.
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