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MARC CONCEPTUAL



CI
Cures 

integrades

POBLACIÓ ENVELLIMENT I SISTEMES 
ASSISTENCIALS

MARC 
CONCEPTUAL

Envelliment
Població

Sistemes
Salut

22% població 60 anys i 
més vella per 2050 (OMS, 2014)

Múltiples malalties cròniques:
Malalties cardiovasculars, 
respiratòries, càncer, pèrdua de 
visió / audició, demència

Esperança de vida 73 anys

Proporcionar-los serveis 
i absorbir l’impacte de costos 
(Bainbridge et al., 2010)

-Millorar la qualitat assistencial
(Lyngsø et al., 2014)

- Aconseguir eficiència en el sistema
(Kodner & Spreeuwenberg, 2002)Combinació de serveis a 

diferents nivells 
assistencials (OMS, 2016)



Primers hospitals 
i hospicis

Hospicis per als 
pelegrins

Edat 
mitjana

Segle IV

OMS- (2018)Cures pal · liatives 
(PC) milloren la qualitat de 
vida dels pacients i les 
famílies

21c
Segle

Els hospicis van començar:
1967-Cicely Saunders Hospici de Sant 
Cristòfol
1969-Kubler Ross "Sobre la mort i la mort"
1990 -PC OMS programes

Els hospicis canvien a 
centres sanitaris

EVOLUCIÓ DE LES CURES PAL·LIATIVES (CP)

18th
Segle

19th
Segle

MARC 
CONCEPTUAL



MARC 
CONCEPTUAL CANVI DE LES CURES PAL·LIATIVES (CP)

PAST

Malalties terminals 

Fragmentat

Institucionalitzat

Cures iniciades al final de 
la malaltia

PRESENT

Malalties cròniques

Integrat

A tots els entorns on és el 
pacient

Identificació del pacient al 
començament de la 

malaltia



(CP) CURES PAL·LIATIVES SEGLE 21

PACIENT DE CP:

Necessitats complexes:
Social, psicològic, espiritual 

cultural

Multimorbilitat
Malalties cròniques progressives

Malaltia terminals

PROFESSIONALS DE CP
DILEMES ÈTICS:

Sedació pal·liativa / eutanàsia

Dificultats en comunicar diagnòstic

Aturar teràpies de prolongació de 
la vida / Continuar i proveir amb 

tractaments inútils o no 
beneficiosos

Respectar l’autonomia dels 
pacients

MARC 
CONCEPTUAL



Coordinades

A través d’organitzacions I nivells 
assistencials

- Principi de la malaltia i centrada en 
el pacient 

- Atenció continuada

Pt: Crònic, multimorbid, d’edat 
avançada i malaltia terminal

Un “network” sistema xarxa o model 
d’atenció

Equip multidisciplinar, gestió de casos

Entorns hospitalaris, ambulatoris, 
comunitaris i d’atenció domiciliària 

REVISIÓ EXPLORATORIA:”SCOPING” Definició CPI i elements 
constitutius (Mondejar-Pont et al., 2019).  

DEFINICIÓ
CURES PAL·LIATIVES INTEGRADES (CPI)

Cercle 
d'elements

SCPI

MARC 
CONCEPTUAL



CURES PAL·LIATIVES INTEGRADES (CPI) A 
CATALUNYA OSONA

MARC 
CONCEPTUAL

Unitats 
de PC

1980 

Model 
català 

d’atenció 
sanitària

1990

Pla 
català de 

salut

PIAISS
Interacció

Pla d’atenció 
sanitària i 

social

PAISS 
Integrat

Salut i Social
Pla d’atenció 

201920142011

Programa 
Vida als anys

1986 

Pla d’atenció 
sanitària i 

social

2003-2006

PPAC 
Programa de 
Prevenció i 
atenció a la 

cronicitat

2011-2015

Pla català de 
salut

2016



(PCC) 
Pacient crònic complex

- Pacient que pateix 
multimorbilitat (o una malaltia)

- Gestió clínica complexa 

- Utilització  alta dels serveis 
sanitaris

(MACA)
Pacient amb malaltia crònica 

avançada 

- Perfil similar al PCC
- Malaltia progressiva i en 
evolució
- Pronòstic vital limitat
- Alta necessitat de serveis: 
planificació assistencial 
avançada 

IDENTIFICACIÓ DEL PACIENT DE CURES  
PAL·LIATIVES (CP) AL SISTEMA CATALÀ

MARC 
CONCEPTUAL





Tot i augmentar l 'interès per l' estudi de cures pal·liatives integrades, no 
hi ha consens sobre la seva definició ni dels elements essencials d’un 
sistema òptim.
En conseqüència la implementació de CPI són diverses en els diferents
contextos i l'anàlisi de la seva implementació és complexe i difícil de 
comparar. 

HIPÒTESI

Explorar el significat de Cures Pal·liatives Integrades (CPI) 
i dels seus elements constitutius:
Primer examinant el concepte CPI i després analitzant un cas 
concret mitjançant un cas pràctic. 

PROPÒSIT



OBJECTIUS DE LA RECERCA

Descriure el dilemes ètics que afrontan els profesionals de salut a Osona
SCPI

Descriure el Sistema de Cures Pal·liatives d’Osona (SCPO) i entitats 
relacionades

Determinar quin dels elements essencials d’un SCPI, el  Sistema integrat de 
cures pal·liatives a Osona inclou, exclou i necessita 

Identificar els elements essencials d'un Sistema Integrat de Cures 
Pal·liatives (SCPI) basada en la informació obtinguda dels participants de 
l’estudi. 

1

4

3

2
Avaluar l’ impacte de la pandèmia COVID en el 
sistema de cures pal·liatives d’Osona I al pacient amb 
PC i sobre la priorització dels elements essencials de 
l’SCPI

Afegit



METODOLOGIA



MEET OUR TEAM DISSENY DE LA RECERCA

Mètode
Qualitatiu

Metodologia
Constructivista

Organització

SISO

Cas                               

Instrumental

Mètode i 
Disseny 
Estudi de 
Cas 

METODOLOGIA

Comprendre fenomen 
estudiant un cas específic 
(Yin, 2014) 



PARTICIPANTS EN LA RECERCA

	

	
	

Nurses

 
 

Case	Study	
Subjects	

Leader 1 

Leader 2 

Leader 3 

Leader 4 

Doctors 

 

Leader 5 

Leader 6 

Leader 7 

Leader	8	

 
 
Social  
Workers 

	

8 

4
3 

4 

8 

24 participants

METODOLOGIA



RECOLLIDA DE DADES DE RECERCA

	

OBJECTIVES STUDY 
STAGE 

DATA 
COLLECTION  

DATA COLLECTION 
QUESTIONS 

DATA ANALYSIS 

1- Description of 
the OPCS Phase I 

Documents (20) 

How is the OPCS 
serving the chronically 
ill and palliative patients 
in the Osona region? 
 

Directed Content 
Analysis 

Questionnaires 
(structured) (8) 

Directed Content 
Analysis 

2- Identification of 
the essential 
integrative 
elements of an 
IPCS 

Phase 
II 

Interviews (semi- 
structured) (24) 

What are the essential 

elements of an IPCS? 

 
Directed Content 
Analysis 3- Identification of 

the integrative 
elements that the   
OPCS includes, 
excludes and 
needs 

What elements does 
the OPCS include, 
exclude and need as 
an integrated  care 
system? 

4. Description of 
the ethical 
dilemmas 
encountered by 
the professional 
in the OPCS 

Interviews (semi- 
structured) (24) 
 

What ethical dilemmas 
does the professional in 
the OPCS encounter? 

Directed Content 
Analysis 

METODOLOGIA



ANÀLISI DE DADES DE RECERCA

Fase de 
preparació

Fase
d’organització

Fase
d'informar

Anàlisi de contingut qualitatiu: anàlisi de contingut dirigit deductiu
(Elo & Kyngäs, 2008; Assarroudi et al., 2018).

METODOLOGIA



1
Matriu

categories
principals

Anàlisi de contingut qualitatiu: anàlisi de contingut dirigit 
deductivament
(Assarroudi et al., 2018).

2
Definicions
categories

3
Regles de 
codificació

de les 
categories 

4
Pre-prova 
categories 

i 
redefinició

7
Es creen

categories 
genèriques
abstraccions

inductives

6
Dades
anàlisi

5
Categories
exemples

d’ancoratge

8.
Connexions

entre 
categories 

genèriques i 
principals

METODOLOGIA ANÀLISI DE DADES DE RECERCA



Categories i codis de dades de documents
Data Collection 
Questions 

Main Categories Generic Categories Preliminary codes 

What is the nature 
of the OPCS 
context and 
structure?  
 

Density 
 
 

Medium density 
Region 

-Population 
-Area 
-Inhabitants 

Demography  
 

Demography 
characteristics 

-Age distribution 
-Ageing 
-Immigration 
-Income 

Incidence of 
diseases in 
population 

-Population 
distribution in 
Primary Care centres 
-Mortality, morbidity, 
prevalence 

How is the 
economic and 
financial situation? 
 

Network resources  
 

Number of 
hospitals, clinics, 
centres and 
professionals 

-Hospitals, clinics, 
centres 
-Number of 
professionals in the 
health sector 

Presence of 24/7 
care 
 

24/7 vision 

- Intervention plan 
and medical History 
online documents 
- 12 hours PADES  

	

METODOLOGIA ANÀLISI DE DADES DE RECERCA



CONSIDERACIONS ÈTIQUES I CIENTÍFIQUES

ValiditatFiabilitat

Rigor científic
(Lincoln i Guba, 

1985)

Credibilitat Transferibilitat

Compromís prolongat (1 any)
Triangulació de tècniques /informants
Comissions de seguiments
Seguiments directors
Adequació material

Descripció gruixuda

Fonts, processos, 
taules matrius, 
mètodes

Triangulació
Auditories externes
Reflexiu activitat

METODOLOGIA



RESULTATS I DISCUSSIÓ 



RESULTATS 
I DISCUSSIÓ 

Fase I

Descriu: SCPO 
- Estructura
- Serveis
- Professionals

Des de:

Fonts secundàries

Qüestionaris

FASES DE RESULTATS

SCPO:  Sistema de Cures Pal·liatives Osona



- Regió de mida mitjana (160.821 el 2019, 
amb una superfície de 1.245,20 km2 )

- Habitat les zones rurals i urbanes. 
- Un 15% immigració creixent

Regió

- El 18% de la població total té 65 
anys o més 

- Més dones> homes 
- MACA N: 755 zones rurals i urbanes
- 20% de mortalitat
- Prevalença de l’1% (Blay et al., 2019)
- Alt risc de mort, ingressos i despeses 

al sistema (GMA)

Població CP

0-14 years

15-64 years

65-84 years

85 and older Gender Distribution in Osona, 2019 

Men Women

0               10,000          20,000           30,000         40,000          50,000         60,000          

OBJECTIU 1. Descriure el sistema de cures pal·liatives 
d'Osona (SCPO) i les entitats relacionades

RESULTATS 
I DISCUSSIÓ 



- Ben equipat amb centres i professionals

Polítiques 
(PPAC, PIAISS, Història Mèdica, PIIC, PDA)

Serveis / professionals sanitaris

Participació:
-Interdependència, cooperació
- SISO
-Model d’implementació estàndard
-Eina de cribratge estàndard NECPAL

RESULTATS 
I DISCUSSIÓ 

OBJECTIU 1. Descriure el sistema de cures pal·liatives 
d'Osona (SCPO) i les entitats relacionades



Elements 
essencials
d’un SCPI

ordenats per 
prioritat

1 • Finançament i recursos

2 • Equips multidisciplinaris

3 • Continuïtat de serveis

4 • Col·laboració 

5 • Professionals motivats

6 Model implementació estàndard

7 • Sistema informació compartit

8 • Serveis Socials

9 • Centrat en el pacient

10 • Educació i formació

11 • Gestió de casos

12 • Eina de cribratge per identificar pacients

13 • Leaderatge i polítiques

OBJECTIU 2. Identificar els elements essencials d’un SCPI 
en funció dels resultats obtinguts pels participants RESULTATS 

I DISCUSSIÓ 



Elements SCPI prioritzats i nous

Objectiu 2. Identificar els elements essencials d’IPCS 
basats en els resultats obtinguts pels participants 

RESULTATS 
& 

DISCUSSIÓ 

	

	
	
	

 
 
 

SCPI Elements 
Prioritzats a l'estudi   

 
 Finançament	i	recursos 

															Equips	multidisciplinaris 
 Continuitat	de	serveis 
 Col·laboració 
 Model	implementació	standard 
 Sistema	informació	compartit 
 Centrat	en	el	pacient	 
 Educació	i	formació 
 Gestió	de	casos 
 Eina	de	cribratge	indentifica	pt. 
 Leaderatge	i	polítiques 

 

SCPI Elements Nous 
 Serveis Socials  
 Nou equip suport CPI 
 Professionals CP motivats 
 Implicació de la comunitat 
 Pacient empoderat 

SCPI 
Elements 



OBJECTIU 3. Determinar quin dels elements essencials d’un 
SCPI el SCPO inclou, exclou, necessita

RESULTATS 
I DISCUSSIÓ 

SCPO 
 

Elements Inclosos Elements a millorar 
Eina de cribratge per identificar 
pacients 

 

Dificultats en l’eina de cribratge per 
identificar pacients  

 

Sistema informació compartit 
 

Millorar sistema d’iinformació 
compartida 

 

      Recursos, professionals i serveis       Manca de recursos,  
      professionals,serveis                                   

Col·laboració  
 

Necessitat de millorar la  
Col·laboració  

 
	

Detecció del pacient CP principi malaltia Problemes en el procés de detecció de 
pacient de CP  

Continuita de serveis  Problemes amb continuïtat  
 Polítiques i lideratge  Polítiques especfífiques per CP 
 Gestió de casos Necessita més gestió de casos a CP  
Cures centrades pacient 

Necessita més cures centrades pacient CP especialitsades cures intermedies 
Professionals motivats 
Equips multidisciplinars 

Educació I formació  Necessita  educació I formació 
especialitzada en CP  

Model d’implementatio CP dificultats en el model 
d’implementació 

CP especialitzades són cost-efectives Xarxa de voluntaris 
	



Participants a 
l'estudi i revisió 
de la literatura

Model Combinat

RESULTATS 
& 

DISCUSSIÓ 

Objectiu 2. Identificar els elements essencials SCPI basats 
en els resultats obtinguts pels participants 

	
	

Equip	
Multidisciplinar	

Cures	
Continuades	

Collaboració	

Model	
d'implementació	

Standard		

Sistema	
informació	
compartit	

Centrat	en	el	
pacient		

Educació	i	
formació	

Especialitzada	Gestió	de	Casos	

Finances	i	recursos	

Eina	de	
cribratge	
standard	

Identificatió	
pacient	a	temps	

CP	
especialitzades	
cost-effectives	

Suport	polítiques	i	
lederatge	

Professionals	
motivats	

Empoderament	
Pacient		

Serveis	Social		

Equip	suport	
Integrat			

Implicació	de	la	
Comunitat	



Objectiu. 3. Inclou OPCS i necessita elements de 
millora integrats

RESULTATS 
I DISCUSSIÓ 

INCLOSOS

Equips multidisciplinars

Lideratge

Professionals motivats 

Sistema de CP 
especialitzat que és més  

cost-efectiu

A MILLORAR

Col·laboració

Continuïtat de serveis

Identificació del pacient al 
principi de la malaltia

Necessitat de més 
recursos, professionals i 

serveis 



SCPO necessitats

Serveis a les zones 
disperses i rurals

Coneixement 
població multicultural 

Llits de respir of 
descàrrega/descans

Elements necessaris a SCPO pel seu context

OBJECTIU 3. Determineu quin dels elements essencials d’un 
IPCS és l’OPCS inclou, exclou, necessita

RESULTATS 
I DISCUSSIÓ 



OBJECTIU 4. Descriviu el dilemes ètics trobats 
pels proveïdors de l’OPCS

RESULTATS 
I DISCUSSIÓ 

	

	

	

• Respecte a l'autonomia amenazada per familia i 
professionals 1  

• Discontinuar tractaments/teràpies que allarguen 
la vida  

• Pobresa 
2 

• Propociona  amb tractaments inutils o  no beneficiosos 
• Negar dir la veritat de diagnòstic 
• Problemes de communicació  
• Sedació Palliativa 

3 

•  Eutanasia 4 

• Utilització d'opioides 5 



Elements IPCS ABANS
COVID

Elements IPCS DURANT
COVID

OBJECTIU afegit. Avaluar l’impacte de la pandèmia COVID 
sobre la priorització dels elements essencials de l’SCPIRESULTATS 

I DISCUSSIÓ 

	

										 			

1	
• Finances	i	recursos	

2	
• 	Equip	multidisciplinar	

3	
• 	Continuïtat	de	serveis	

4	
• Col.laboració	

1	
• Continuïtat	de	serveis	

2	

• 	Cures	centrades	en	el	
pacient	

3	
• Col.laboració	

4	
• Gestió	de	casos	



CONCLUSIONS



LIMITACIONS DE L’ESTUDICONCLUSIONS

18 documents publicats i 2 bases de dades
Fonts secundàries

Canadà, diferències culturals i geogràfiques

Framework de sistemes avaluatius de PC (Bainbridge et al., 
2010) 

Completat sobretot per una persona, l’investigador principal
Anàlisi de contingut

- necessitat de més visió dels treballadors socials
- no inclou la visió dels pacients i les famílies

Participants
L



PRACTICA OSONA SCP

Millorar la continuïtat assistencial

Formació especialitzada en CP per a proveïdors

Augmentar el nombre de professionals i serveis de PC

Incrementar la identificació i intervenció precoç del pacient

Competència multicultural

Millorar el sistema d'informació compartidaP

RECOMENACIONSCONCLUSIONS



RECERCA

Més investigació sobre la implementació de 
SCPI

Més estudis IPCS que inclouen pacients i famílies

Futur estudis SCPI  que busquin models combinats de 
pràctica i teoria

R

CONCLUSIONS RECOMENACIONS



Marc conceptual per a la definició de CPI

Proposta de model avaluatiu del nivell d’integració de 
les cures pal·liatives d’un sistema

Primera descripció del nivell d’integració i àrees de 
millora del Sistema de Cures Pal·liatives d'Osona

C

APORTACIONS D’ESTUDICONCLUSIONS



MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRE ATENCIÓ

TESI: UN SISTEMA INTEGRAT D'ATENCIÓ PAL·LIATIVA A OSONA
VIC, 4 de decembre de 2020


