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CUAP Sant Martí

RESUM HISTÒRIC DEL CUAP AL AIS LITORAL MAR
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

13 de Desembre de 2010: Obertura CUAP de Sant Martí de Provençals
Desembre del 2010: incorporació al Comitè d’Urgències Litoral Mar
Des del primer dia, vam comptar amb el suport i la col·laboració del Servei
d'Urgències de l'Hospital del Mar
Juny i Juliol de 2011 vam començar la rotació d'infermeria i dels metges del
CUAP a Urgències del H. del Mar
Durant el 2011 ens vam integrar en alguns Comitès del territori, com el COVE
2012: Primera col·laboració en la Ruta de la Insuficiència Cardíaca del territori,
Intervenint en la versió 2.0 de Novembre de 2012
Primers de 2013 vam formar part del Comitè Promotor de la Ruta Assistencial
del PCC/MACA i de la Ruta Assistencial i del l’Agudització del MPOC
Primers de 2013 es va formalitzar el Protocol d’assistència en el CUAP al pacient
PCC amb descompensació de la IC, amb la direcció de la Unitat d’Insuficiència
Cardíaca de l’Hospital del Mar
Abril de 2013 feien la rotació els metges del CUAP per la UIC
El primer pacient programat al CUAP amb IC descompensada va ser el 15 de
març de 2013

IMPORTÀNCIA DE LES RUTES ASSITENCIALS EN EL
TERRITORI

• Un abans i un després
• Oportunitat per conèixer-nos totes les diferents
Entitats i Proveïdors, i treballar junts
• Compartir recursos
• Establir aliances
• Coordinar programes
• Establir, compartir i coordinar Protocols
d’actuació al territori

Objectius del CUAP 2012 - 2017






Oferir un servei proper als ciutadans, per resoldre problemes de
salut urgents de mitjana i baixa complexitat les 24 hores i tots el
dies de l’any.
Ser una alternativa assistencial, oferint als equips d’AP un servei
complementari de més alt nivell de resolució en les malalties
agudes i les descompensacions de les malalties cròniques.
Donar continuïtat a la Atenció Primària de salut, més enllà dels
horaris en que els centres d’AP estan oberts: 7x24 (RUTES)
Ajudar a descongestionar els serveis d’urgències hospitalàries en
les patologies de menor complexitat.
Seguiment i tractament precoç del Pacient
amb patologia
crònica (PCC/MACA): Programa d’Atenció a la Cronicitat (CUAP
de DIA)



Evolució CARTERA DE SERVEIS DEL CUAP
Urgències POLIVALENTS : Baixa i Mitjana Complexitat:
TRIATGE MAT: NIVELLS V, IV i III d’urgència:
Nivells IV i V : Baixa Complexitat
Nivell III : Mitjana Complexitat






Programa d’Atenció a la Cronicitat :
CUAP de DIA:

Pacients derivats i/o programats pels
EAP,
pel tractament de la descompensació
i/o per l’acció Preventiva abans de la
re agudització
de la malaltia Crònica (IC, MPOC)
(concepte d’ESIC).

Objectius del Programa d’Atenció a la
Cronicitat: CUAP de DIA
• Millorar la qualitat de vida dels pacients crònics
amb re agudització de la seva malaltia
• Oferir el tractament més proper i amb més confort
• Millorar l’autocontrol de la seva patologia
• Disminució de visites al servei d'urgències
hospitalari
• Disminució de reingressos i hospitalitzacions
potencialment evitables

Programa d’Atenció a la Cronicitat: CUAP de DIA
• Avançar-se a la gravetat, amb tractament precoç:
Atenció preventiva a urgències:
Visites espontànies o derivades des dels Equips d’Atenció
Primària, de pacients susceptibles del Programa-Protocol
d’Atenció a la Descompensació de
la Insuficiència Cardíaca (Protocol de la Unitat de IC de
l’Hospital del Mar), abans de la
re agudització.
Pacient MPOC abans d'empitjorar
la seva agudització.

Programa d’Atenció a la Cronicitat: CUAP de DIA

• Assegurar el Contínuum Assistencial:
Visites de seguiment derivades o programades pels
professionals de referencia, EAP o Gestora de Casos (agenda
de Pacient Crònic Complex)
– Presencials (7 x 24)
– Telefòniques :
(caps de setmana i festius)
El metge de família i/o infermera pot
programar, en agenda específica del
CUAP, una visita 9C (presencial) o bé 9T
(telefònica) per al seguiment del PCC en
situació clínica inestable.

Programa d’Atenció a la Cronicitat: CUAP de DIA

• Destí dels pacients tractats en el CUAP:
– Domicili i Programació amb el seu Metge de Família i/o Gestora de
Casos, pel seu seguiment

– Unitat d'Insuficiència Cardíaca de l’Hospital del Mar
– Ingrés a Unitat de SUBAGUTS:
Del CENTRE FORUM
Del Nou Hospital Evangèlic
– Derivació a Urgències del Hospital del MAR

RUTA Descompensació PCC / MACA:
Diagrama de Flux

Programa d’Atenció a la Cronicitat: CUAP de DIA
DADES:
•

•

•

•

Número total de pacients Visitats:
2014:
137
2015:
155
2016:
151
Número total de visites en el centre:
2014:
463
2015:
521
2016:
538
Número total visites telefòniques programades:
2014:
16
2015:
12
2016:
13
Patologies dels pacients visitades en el centre:
2014:
IC: 134 MPOC: 2
IC+MPOC: 1
2015:
IC: 151 MPOC: 3
IC+MPOC: 1
2016:
IC: 141 MPOC: 7
IC+MPOC: 2
Asma: 1

Programa d’Atenció a la Cronicitat: CUAP de DIA
DADES:
• Destí i seguiment de les visites en al centre:
2015:

Domicili/EAP: 470 Ucias H.Mar: 28 UIC: 13 Subaguts: 6
Ucias St.Pau: 1 Pades: 1 Ucias HVH: 1 UciasCan Ruti: 1

2016:

Domicili/EAP: 499 Ucias H.Mar: 19 UIC: 10 Subaguts: 2
H.Dia St.Pau: 2 Pades: 3 Ucias HVH: 2 Ucias St.Pau: 1
H.Dia Pneumo 2

Conclusions
• La implementació de tota la xarxa de col·laboració ha estat un
important guany pel territori, millorant la satisfacció dels
pacients i les seves famílies.
• Aconseguint una major i millor utilització de tots els recursos
del territori, i una millor atenció al ciutadà.

Propostes de Futur
• Ampliació del CUAP amb l’ampliació de la Cartera de Serveis
en la atenció al pacient crònic: Model CUAP-ESIC: Equip
Suport Integral a la Complexitat (segons el PLANUC en el
desplegament del Pla de Salut de Catalunya 2026-2020):
•
•
•
•
•
•

Ampliació de l’Àrea d’Observació : 8 lliteres + 4 butaques
Disposar d‘Ecògraf a Urgències
Disposar de VMNI previ derivació de pacients a Subaguts
Ferroteràpia
Ampliació de l’atenció a altres patologies cròniques
Ampliació del nombre de boxes de visita d’urgències

• Ampliar i millorar la xarxa de col·laboració amb: PADES,
Pal·liatius, EARS, Residències, ACD i HADMAR

MOLTES GRÀCIES

