L’AIFiCC valora en positiu el model d’atenció a la cronicitat
avançada a Catalunya
La Junta de l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya AIFiCC es
posiciona favorablement sobre el Programa d’Atenció al pacient crònic complex i amb
malaltia crònica avançada del Departament de Salut.
Entenem que l’objectiu prioritari del model és atendre a persones amb necessitats
d’atenció complexes, donant una atenció de qualitat i personalitzada en situacions de
vulnerabilitat.
Les infermeres i els metges d’atenció primària són els que millor poden valorar, tenir
cura i tractar en l’entorn on viuen, els malalts crònics complexos i les seves famílies.
Volem subratllar el paper cabdal que tenen les infermeres d’atenció primària en el
procés d’atenció a aquestes persones així com la seva capacitat i competència
contrastada per treballar de manera efectiva en la seva atenció.
Aquest programa facilita la interrelació dels diferents professionals que en diferents
situacions hauran d’atendre aquest malalts, així com articular una bona capacitat de
resposta en situacions de crisi quan hagin d’intervenir altres dispositius assistencials,
garantint una atenció de qualitat en un model 7 x 24.
La identificació com a malalt PCC¹ o MACA² ens serveix als professionals sanitaris per
conèixer des de qualsevol punt de l’entorn assistencial les persones identificades, i
poder fer una atenció més integral, realitzant una valoració completa de les
necessitats de cures, necessitats emocionals, necessitats de tractament mèdic
d’aquestes persones. Així mateix es facilita fer possible una planificació de les
decisions anticipades i pactades amb la persona i la família sobre quines mesures
terapèutiques desitja que se li apliquin, i a quin lloc (domicili o hospital) desitja que
l’atenguin. A més permet posar aquesta informació en coneixement d’altres
professionals que treballen en diferents àmbits per donar una bona resposta en la seva
presa de decisions quan es requereixi una intervenció.
Pensem que és un model d’atenció en què es tenen en compte uns valors ètics,
donant la millor atenció en funció de l’estat del malalt. A més, facilita els recursos més
adients en cada moment. Entenem que aquest programa pretén agilitzar i escurçar els
circuits en el sistema sanitari, forçant-los a coordinar-se i crear lligams assistencials,
per fer-lo menys feixuc i donar una bona resposta en un model que garanteixi la
continuïtat assistencial a les persones febles degut al seu estat de salut.
Alhora el programa fa una proposta d’utilització d’eines validades i comunes a tots els
centres, per facilitar poder identificar els pacients i així donar la millor atenció i
proporcionar el màxim confort depenent de la situació.

En un futur pròxim s’ha de fer un seguiment i s’hauran de conèixer els resultats per
poder avaluar el programa.
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