
 

   

  
 

 Butlletí electrònic setmanal – Núm. 100 –9 de maig de 2017 
 

  

 

 

Per una atenció primària excel·lent  

La pràctica clínica excel·lent és aquella que suposa el màxim benefici per a la persona i la comunitat a què 

es dóna atenció. Quan es parla d’assolir l’excel·lència en atenció primària, es refereix a 6 àrees que tenen a 

veure amb la cura del pacient: comunicació i habilitats interpersonals, professionalisme i humanisme, 

perspicàcia diagnòstica, guia i acompanyament dins del sistema sanitari, coneixements i aproximació 

acadèmica a la pràctica clínica. Tot això acompanyat de passió per tenir cura de les persones.  

BMC Family Practice, 13 de desembre de 2016 
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Accessibilitat i longitudinalitat: en l’equilibri està la virtut 

La longitudinalitat en l’atenció s’associa a menys ingressos hospitalaris per condicions sensibles a l’atenció 

primària, que són les que es considera que podrien ser manejades en el primer nivell d’atenció. En pacients 

híper-freqüentadors, aquesta associació és encara més forta. Les estratègies adreçades a millorar la 

continuïtat en l’atenció podrien millorar la qualitat, alhora que reduirien els costos.  

British Medical Journal, 1 de febrer de 2017 
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Atenció primària: acompanyem fins al final 

Aquest estudi, dut a terme a 306 hospitals regionals d’Estats Units, conclou que una major implicació per 

part dels metges/ses d’atenció primària al final de vida, s’associa a un menor risc de tractament intensiu 

(estança a UCI), a una disminució dels costos i a un menor percentatge d’ingressos en centres de cures 

pal·liatives durant els últims 6 mesos de vida.     

Annals of Family Medicine, gener de 2017 
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Més atenció primària, menys mortalitat prematura 

Aquest estudi transversal fet a Anglaterra va trobar associació entre una major oferta d’atenció primària i 

una menor mortalitat prematura. La pobresa, segons l’Índex Multidimensional de Pobresa de 2010 (IMP), 

va ser el predictor més potent de mortalitat prematura. Es va trobar una relació inversa entre mortalitat i (1) 

nombre de metges d’atenció primària, (2) detecció d’hipertensió i (3) continuïtat d’atenció.  

BMJ Open, 11 de febrer de 2016 
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Continuïtat assistencial, el valor dels referents    

Aquest estudi observacional, realitzat en població nord-americana major de 65 anys, va constatar que un 

augment en la continuïtat assistencial pot reduir globalment el sobreús de procediments mèdics 

innecessaris. Malgrat això, la força i la direcció d’aquesta associació poden variar segons el procediment. 

JAMA Internal Medicine, juliol de 2015 

 Més >> 
     
     

 

L’inevitable col·lapse de les urgències? 

Aquest estudi descriptiu, realitzat a 34 països, mostra que, entre d’altres factors, una adequada 

accessibilitat i continuïtat en l’atenció primària estan relacionades amb una menor utilització de les 

urgències hospitalàries (UH). Per tant, invertir en aquests àmbits podria ser una mesura efectiva per reduir 

l’ús de les UH i millorar l’atenció als pacients.    

Family Practice, febrer de 2016 
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Obesitat i atenció primària fan bona parella 

Aquest estudi realitzat a Estats Units mostra que en els comtats amb una major proporció de metges/ses 

d’atenció primària (MAP), la prevalença d’obesitat és menor que en els comtats amb una proporció menor. 

Tot i que és difícil establir una relació causal, aquests resultats concorden amb evidències prèvies i 

suggereixen un efecte beneficiós de l’AP sobre l’obesitat.  

Journal of the American Board of Family Medicine, març-abril 2016 
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