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I desenvolupament de sistemes integrats de provisio de serveis

(SIPS) apareixen en les societats desenvolupades per tal d'intentar

garantir una atencio continuada fonamentalment quan hi ha mal al-

ties rrimiques que tenen necessitats diverses i durant un periode de temps

llarg i per tint especialment orientats a ('atencio de persones grans fragils.

Estero en un periode de transicio demografica pel que fa a I'envelli-

ment de la poblacio i tambe en un periode de transicio epidemiologica en

el goal, per causa dels aven4os medics i tecnologics i del mateix envelli-

ment de la poblacio, tenim un augment del nombre de persones amb

malalties cr6niques. Aquestes malalties croniques i de Ilarga durada com-

porten de vegades la perdue progressive mes o menys lenta de les capa-

citats fisiques o cognitives. Apareix ]a discapacitat i sovint la dependencia

d'una tercera persona per poder desenvolupar les activitats de la vida

diiria. Tambc ens trobem amb canvis culturals importants que hall modi-

ficat 1'estructura de les families, tent que el nombre de persones que viuen

soles augmenti progressivament.

En aquesta situacio de malaltia cronica i discapacitat, hi ha la necessi-

tat de resoldre els problemes de salut tant en la seva fase aguda (nous

problemes, reaguditzacions, etc.) com en ]'atencio de Ilarga durada. A mes

a mes, en aquestes situacions es necessita a vegades una expertesa diferent

i, per tant, diferents disciplines mediques o altres professionals de la salut.
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Tambe hi ha la necessitat d'ajudar a fer, en el seu lloc, aquelles activitats de

la vida quotidiana per a les quals s'ha perdut capacitat. A mes a mes, la

gran vulnerabilitat biologica i psicosocial de les persones grans fragils, fa

que les necessitats siguin canviants i que, per tant, tambe ho sigui la uti-

Iitzaci6 dels recursos que demanden.

En front d'aquestes necessitats tenim un sistema sanitari compartirnen-

tat en diferents unitats (assistencia primaria, a domicili, en hospitals de

dia; aguts; de mitja o llarga estada) i tambe serveis socials ben diferenciats

(suport a domicili, pisos tutelats, centres de dia, residencies). A mes a mes,

els professionals de la salut estem dividits en disciplines amb una gran

especialitzaci6 i sovint els metges son mes especialistes que metges pro-

piament dit.

No menys preocupant es la necessaria adaptaci6 de les estructures del

sistema sanitari, que s'enfronta amb una pressio assistencial per a la pro-

visio de diversos tipus de serveis per als quals no sempre es troba preparat.

Finalment, ('increment del cost dels serveis afegeix una darrera pressio i per

tant els conceptes d'eficiencia guanyen pes en el llenguatge dels governs,

passant a ser una prioritat del sistema sanitari.

L'actual organitzacio genera, entre altres dificultats, multiples punts

d'acces, l'us de serveis que depenen de la porta d'entrada i no de les neces-

sitats, avaluacions redundants, la no utilitzaci6 d'instruments estandar-

ditzats, l'us inadequat de recursos cars (com hospitals o serveis d'urgen-

cies), i una inadequada transmissi6 de la informacio. En aquest entorn, el

ciutada es troba sovint desorientat, perdut en mig d'un count de norma-

tives, sistemes diferents d'acces i criteris restrictius que el deriven d'un

servei a I'altre on ha de ser presumptament mes ben ates. Aixi doncs, quan

la demanda s'incrementa constantment i els recursos son escassos, es

essencial assegurar que els serveis proveits responguin a les necessitats

dels pacients sense duplicitats i tan eficientment com sigui possible.

Les propostes de sistemes integrate de provisio de serveis pretenen

facilitar l'accessibilitat als diferents serveis necessaris sense perdre la con-

tinu'itat de Ies cures i d'una manera eficac i eficient, sobretot per a perso-

nes grans i persones amb discapacitat. Encara que el terme anglosax6 inte-

grated care pot tenir diferents matisos, la definici6 de Kodner sembla reunir

els principals elements definitoris del model: un conjunt de tecniques i

models organitzatius destinats a crear connectivitat i col•laboracio amb i

entre els sisternes destinats a guarir (salut) i els destinats a cuidar (social)

quant al financament, I'administraci6 i la provisio de serveis. Hi ha experien-

cies arreu del m6n especialment pel que fa a I'atenci6 de persones grans i
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fragile. La major part es basen en la transferencia de les responsabilitats

assistencials d'una determinada persona a una empresa prestadora de

serveis que assumeix la responsabilitat de prestar atencio a qualsevol ni-

vell assistencial, tant sanitari com social. Sovint hi ha un centre o nucli cen-

tral i un equip avaluador (case manager) que fa 1'avaluaci6 de necessitate i

l'assignacio de cada recurs, aixi corn el seguiment en el temps.

Segons Leutz hi ha tres nivells d'integraci6:

El primer nivell correspon a la col-laboraci6 entre serveis. Mitjancant con-

venis, acords i la utilitzaci6 de protocols comuns es facilita la col-laboraci6

entre les empreses per atendre les necessitate dels pacients. Les diferents

empreses continuen sota ]a jurisdiccio, responsabilitat i regles de funcio-

nament propis. En el nostre pals hi ha molts exemples de relacio entre

serveis o organitzacions per tal de millorar 1'atenci6 a les persones grans

fragils. Molts d'aquests exemples son parcials i agrupen un determinat ti-

pus de servei. L'experiencia de les ,,Comissions interdisciplinaries socio-

sanitaries,, del model sociosanitari catala son un exemple de relacio entre

proveidors i administraci6 amb un protocol comu que permet la priorit-

zacio d'acces als recursos de llarga estada. En alguns d'aquests casos s'in-

corpora als serveis socials estenent l'acord a proveidors socials.

El segon nivell correspon a la coordinacio de serveis. En aquest cas, si be

cada organitzacio mante la seva personalitat i estructures, totes acorden

treballar sota un paraigues comu, adaptant el seu funcionament de mane-

ra coordinada amb els altres proveidors. A Catalunya hi ha molts exem-

pies de la coordinaci6 de serveis. La majoria d'estructures sociosanitaries

de mitja estada estan coordinades amb els hospitals d'aguts (sovint a par-

tir d'un equip multidisciplinari hospitalari [UFISS] per tal de facilitar l'ac-

ces de pacients que necessiten recuperacio [unitats de convalescenciaj o
cures palliatives [unitats de cures pal•liatives]). Tambe hi ha una coordi-

nacio entre equips d'atenci6 primaria i equips PADES per tal de coordinar

1'atenci6 a domicili a persones amb problemes complexos. En moltes oca-

sions el model del sistema sanitari catala en que determinats consorcis

gestionen directament serveis d'atencio primaria, sociosanitaris de mitja i

llarga estada i d'hospitalitzaci6 d'aguts, representa un nivell elevat d'inte-
graci6 de I'atenci6 sanitaria per la via de la contractaci6 dels diferents

serveis. Malgrat aixo, la contractacio es fa de manera compartimentada i

amb objectius per serveis i no pas d'una manera integrada en funci6 de les

necessitats dels pacients. En qualsevol cas, tampoc s'inclou rnai un sistema

uric que garanteixi 1'acces als serveis socials. Actualment s'esta fluent a
terme una experiencia molt important que es la de financament capitatiu.
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Aquesta experiencia que el Servei Catala de la Salut lidera en cinc zones

pilot representa la coordinaci6 de diferents proveidors de tots els nivells

sanitaris d'un determinat territori, establint un organ de direccio o coordi-

nacio i un model de capitaci6 en funci6 dels habitants. En aquest model,

pero, no s'inclouen els serveis socials ni tampoc hi ha equips amb capaci-

tat i responsabilitat de mobilitzar tots els recursos necessaris i disponibles

en el si del territori capitatiu.

E1 tercer nivell de PIS correspon a la integracio completa de serveis. EEn

aquest cas, una organitzacio es responsable de la totalitat dels serveis

proveIts sota una sola estructura o mitjancant la contractacio d'alguns

serveis a altres proveidors. No hi ha cap experiencia real de funcionament

en el model d'integraci6 completa a Catalunya ja que, corn ja hem assenya-

lat, les experiencies existents no inclouen els serveis socials i per tant sem-

pre son parcials. Arreu del mon hi ha experiencies diverses de model inte-

grat de provisio de serveis. Entre elles destaquem 2 experiencies:

a) El model canadenc del SIPA (sistema integrat per a atenci(i de persones

ernes amh perdue d'autononua) desenvolupat en el si d'un sistema sanitari

public d'abast universal. Es un sistema de cures integrades desenvolupat

a 1'cntorn de serveis comunitaris responsables de la provisio dels conjunt

dels serveis tant de salut com socials, aguts i de Ilarga durada, co mrnitaris

i institucionals, que centra la seva atencio en les persones grans fragils. En

aquest projecte, que s'ha aplicat de manera experimental en dos territoris

del Canada, la integracio es realitza mitjancant la gesti6 de casos, el treball

d'un equip multidisciplinari i I'aplicacio de protocols basats en I'evidencia

cientifica i adaptats a la seva poblaci6. En la practica, hi ha una atencio de

primer nivell social i sanitaria amb una unio estreta amb serveis especia-

litzats particularment de geriatria i psicogeriatria. Els acords interinstitu-

cionals del SIPA fan possible la coordinacio de tal manera que, davant l'as-

sistencia d'un pacient beneficiari del programa en un centre hospitalari,

aquest es comunica amb el SIPA en menys de dues hores (segons I'acord)

i el SIPA respon en el termini d'una hora (segons l' acord), produint-se la

visita en el mateix servei d'urgencies del gestor de cas. A partir d'aquesta

visita, entre el gestor de cas i ]'equip del centre hospitalari es redacta el pla

de serveis individualitzats (PSI). El gestor de casos to la possibilitat de

redactar les seves notes en I' historial hospitalari del pacient. Es fa una pre-

visi6 de l'estada a ('hospital i, si l'estada es el recurs proposat, s'inicien els

tramits per a un recurs de Varga durada. Tambe s'han establert meca-

nismes de millora de la qualitat de ]'atencio i de la gestic i s'ha potenciat

la formacio continuada del personal. El projecte que ha estat avaluat ha
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demostrat que I'equip multidisciplinari ha treballat amb eficacia,

demostrant capacitat de mobilitzacio de recursos de manera rapida i flexi-

ble. Shan elaborat protocols d'intervencio que han pogut ser aplicats i

integrate en la practica clinica . Les persones ateses han expressat una

major satisfaccio de ('atencio rebuda i una millor qualitat i major ajuda

sense augmentar els costos ni la seva sobrecarrega. Aquest projecte ha per-

mes disminuir el consum de serveis especialitzats amb estades hospi-

talaries mes curtes, menys anades a serveis d'urgencies (-20`%) i menys

ingressos en residencies, amb un augment de consurn de serveis comuni-

taris. No ha demostrat millores en I'estat de salut, pero ha fet palesa una

tendencia a disminuir la mortalitat . Malgrat tot aixo, tambe ha tingut difi-

cultats , especialment pel que fa a la participacio dels metges i a I'aplicacio

dels protocols, i s'ha evidenciat una necessitat de millora dell sisternes de

gestio i informacio, aixi com de la relacio entre ('hospital i els altres nivells

assistencials.

h) El Programa all-inclusive care for the elderli/ (PACE) es un sistema d'aten-

do integrat desenvolupat als Estats Units, que ofereix una atencio global,

amb serveis d'aguts i de Ilarga durada, coordinats i en bona mesura orga-

nitzats entorn a un centre de dia de salut, que, a mes a mes, ofereix serveis

socials i de respir. Al 1907 es va establir corn un conjunt de serveis inclosos

dins el Medicare, amb la possibilitat de proveir tambe serveis inclosos en el

Medicaid en aquest cas de manera opcional. F.l programa PACE esta adre-

cat a persones majors de 55 ant's de la comunitat i que reuneixen criteris

d'eligihilitat per a ser admesos en una residencia (nursinc,' horns). I'resta

serveis continuats tots els dies de ('any, tant comunitaris a domicili o

ambulatoris , com d 'institucionalitzacio . S'insisteix en la participacio en el

centre de dia on al voltant d' una mitjana de 300 persones assisteixen uns

10 dies al mes. Fl finan4ament es capitatiu (Medicare, 2/3; Medicaid, 1/3),

amb un petit percentatge que prove de tons privats. El model d'atencio es

basa en els principis basics de la medicina geriatrica i funciona corn una

unitat d 'atenci6 ambulatoria que disposa d'atencici primaria, atencio medi-

ca especialitzada , rehabilitacio i suport psicosocial, posant mes dedicacio

en la prevencio.

l.a base de ('atencio es un equip multidisciplinari , compost per un

metge , infermeres , treballadores socials, fisioterapeutes , nutricionistes,

animadores socioculturals , treballadores familiars, conductores, etc. S'ofe-

reix tambe atencio especialitzada en otorinolaringologia , oftalmologia,

odontologia, podologia, i logopedia. Dels diversos estudis que han ava-

luat els programes PACE, se'n pollen extreure diverses conclusions: el
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model es efectiu com sistema d'integracio; 1'aportaci6 de fons de Medicare

i Medicaid permet una gran flexibilitat que inclou Ns de serveis d'atencio

aguda i de Varga durada, i el control sobre dispositius d'atencio primaria,

hospitalaria i residencies facilita la continuftat de I'atencio. La intensitat de

l'atencio geriatrica i la practica interdisciplinaria garanteixen que les per-

sones grans fragils rebin l'atencio sanitaria i social adequades. S'ha pogut

demostrar una disminucio en l'us de 1'hospital, amb un menor nombre

d'admissions (50%% menys) aixi com una estada mitjana mes curta (3-4 dies

menys). Tambe s'ha trobat una disminucio d'un 20% d'ingressos en una

nursing home. Aquests mateixos estudis reporten una millora de l'estat de

salut i de la percepcio de la qualitat dels serveis rebuts.

Cadascun d'aquests sistemes integrats de provisio de serveis to les

seves particularitats, derivades del propi concepte de desenvolupament i

de les caracteristiques del sistema en el qual estan desenvolupats. Tots ells,

pero, parteixen de la necessitat de millorar l'atencio de col•lectius especial-

ment vulnerables com ara les persones grans fragils en els quals el sistema

fragmentat habitual no aconsegueix els millors resultats. Tots ells, a mes a

mes, comparteixen alguns elements comuns com ara I'existencia d'un

equip multidisciplinar avaluador de les necessitats i amb capacitat d'in-

cloure o no cada cas en el programa (case manager) i de mobilitzar els dife-

rents recursos necessaris; la utilitzacio d'instruments de valoracio estan-

darditzats; un sistema d'informacio comu entre els serveis; i un finan4a-

ment capitatiu.
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