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Per no perdre la cita 
Aquest estudi britànic mostra l’impacte d’un programa de coaching per millorar la qualitat, en concret per 
reduir les taxes de cites perdudes (CP) perquè el/la pacient no acudeix a la visita en atenció primària. El 
programa inclou un sistema per compartir dades organitzatives dels centres d’atenció primària (CAPs) en 
una àrea sanitària i un assessorament per implementar les intervencions triades per l’equip. El CAP que va 
introduir un canvi estructural en el sistema de cites, reduint el temps fins la cita, va aconseguir la major 
reducció de CP, per davant de les intervencions sobre els pacients. 
British Journal of General Practice, 28 de desembre 2020 
 Més >> 

 

La febre de l’hospitalització pediàtrica 
Estudi de cohorts prospectives fet a 12 serveis d’urgències pediàtriques d’Europa per estudiar la variabilitat 
en les taxes d’hospitalització en infants entre 0 i 18 anys que consulten per febre. L’estudi va concloure que, 
en general, l’hospitalització va concordar amb la severitat de la malaltia i les característiques del pacient. En 
alguns grups de pacients va persistir una elevada variabilitat en la taxa d’ingrés, com en les infeccions del 
tracte respiratori superior, la qual cosa suggereix que s’hi podrien implementar accions de millora per evitar 
hospitalitzacions innecessàries.  
PLoS One, 7 de gener de 2021 
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Betablocadors i MPOC: amistat amb valor 
Aquesta revisió sistemàtica i metanàlisi conclou que l’ús de betablocadors (BBs) en pacients amb malaltia 
pulmonar obstructiva crònica (MPOC) és segur i a més redueix la mortalitat hospitalària i per qualsevol causa 
d’aquests pacients. Els BBs podrien inclús disminuir les exacerbacions de la MPOC. A més, els BBs no 
interfereixen amb l’acció dels broncodilatadors però en canvi sí redueixen l’increment de freqüència cardíaca 
que aquests causen. Quan estan indicats els BBs haurien de ser prescrits sense restricció en persones amb 
MPOC i malaltia cardíaca. 
European Heart Journal, 7 de desembre de 2020 
 Més >> 

     

 

 

 
Fibromiàlgia i neurociència del dolor: no és ciència ficció!  
Aquest estudi abans-després, realitzat al País Basc, conclou que una intervenció grupal en pacients amb 
fibromiàlgia basada en educació en neurociència del dolor (END) a l’Atenció Primària (AP) és factible i pot 
millorar els símptomes i la capacitat funcional. L’END respon a un nou enfocament en l’abordatge del dolor 
crònic que podria ser útil i efectiu en els pacients amb fibromiàlgia que es visiten a l’AP. 
Atención Primaria, gener de 2021 
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Registre de determinants socials: serveix?  
Estudi transversal de tipus ecològic fet a la Comunitat de Madrid (CM) que pretén analitzar si la utilització de 
codis Z a la història clínica electrònica (HCE) correlaciona amb la realitat socioeconòmica de la població 
atesa a l’Atenció Primària (AP). L’estudi conclou que, si bé a major nivell de renda hi ha menys registre de 
codis Z, hi ha una gran variabilitat en l’ús d’aquests codis i no aconsegueixen visibilitzar les realitats 
socioeconòmiques de les poblacions ateses.  
Atención Primaria, gener de 2021 
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L’abast de la nostra pràctica, importa? 
Aquesta revisió sistemàtica conclou que l’àmbit o l’abast d’actuació dels metges de família (MF) pot tenir un 
efecte beneficiós en alguns resultats en la seva salut o en l’exercici professional, tot i que el nivell d’evidència 
és baix. La diversitat de la pràctica mèdica, la possibilitat de realitzar activitats no clíniques (per exemple, la 
docència) o la diversitat d’àmbits assistencials (atenció a pacients ingressats o consultes obstètriques) poden 
millorar la situació de salut dels MF o la seva satisfacció laboral, entre d’altres.     
BMC Family Practice, 8 de gener de 2021 
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Digue’m com ets i et diré quant et visites  
Aquest estudi analitza les variables relacionades amb el temps mitjà d’assistència anual per pacient dels 285 
Equips d’Atenció Primària (EAP) de l’ICS per ajustar l’adequació pressupostària. El temps de visita va ser 
superior en els EAP amb població assignada de més edat, més comorbiditat, més atenció domiciliària, pitjor 
índex socioeconòmic i major nombre de pensionistes joves i major dispersió. En canvi, els EAP amb més 
població i més dones van tenir menys temps d’assistència anual per pacient.  
Atención Primaria, gener de 2021 
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