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▪ Programa ProPCC MetroNord ICS
Gestió de cas liderada pels EAP a la comunitat
Gestió de cas durant l’hospitalització 
Model col·laboratiu d’atenció integrada meso

Projecte ProPCC:                                                                  
per a pacients amb 

cronicitat complexa/avançada

Objectiu: construcció i validació de model de cronicitat al territori (2018)
Atenció centrada en la persona + eficiència de gestió

▪ Intervencions multicomponent comunitàries 
(adaptació d’Aptitude/Vivifrail)

▪ Programa Profràgils Germans Trias 
CEX Fragilitat (allò que importa a persones)
Co-maneig geriàtric per la gestió de cas 

Projecte ProFràgil:                                                          
per a les persones grans fràgils

Pla de formació territorial 
Recerca clínica amb diferents actors del territori

Direcció Clínica Territorial de Cronicitat 
Metropolitana Nord ICS



FER CANVIS ORGANIZATIUS
per a garantir 

la cobertura de necessitats

DEFINIR BONES PRÀCTIQUES                         
evidenciades, consensuades                                               
i centrades en les persones

APLICAR EINES
per a la integració de 

l’atenció
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AVALUACIÓ INTEGRADA
• Qualitat d’atenció
• Resultats assolits
• Lliçons apreses                        
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Elaboració 

Programa 

ProPCC 

(2018)

Implementació 

Programa 

ProPCC 

(2019-2021)

Avaluació 

Programa 

ProPCC 

(2021-2023)

Extensió del programa 

a resta de territoris

Projecte ProPCC: cronograma



Introduction Elaboració del Programa integrat                        
Comunitari per a Persones amb                               

Cronicitat Complexa (ProPCC)



SUPORT CONTINUAT SOCIAL I SANITARI I ACOMPANYAMENT
▪Garantir l’acompanyament durant tot el procés
▪Facilitar l’atenció a casa (si és possible)
▪Que l’atenció se centri en la persona

COORDINACIÓ I PARTICIPACIÓ
▪Assegurar la coordinació entre cuidadors i professionals
▪Assegurar les necessitats socials
▪Donar suport als cuidadors en el maneig del dia a dia

QUALITAT DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ
▪Assegurar que pacients i cuidadors entenguin la informació

Participació ciutadana en l’elaboració 
del  Programa ProPCC:                                     

Allò que importa a pacients i cuidadors



Introduction Temps passat a casa com a mesura                      
d’atenció centrada en la persona                            

en final de vida



Participació dels professionals:                     
inclusió de pràctiques clíniques 

de valor basades en evidència     



Introduction Model de gestió de cas 
multidisciplinari liderat                        

des dels EAP

Professionals de gestió cas dels EAP

Necessitats

-

++++
Professionals referents dels EAP

++

Recursos 

sanitaris i socials

Consultories de casos

Programa ProPCC

EAP

CONSULTORIA 1 
Qui: professionals de diverses disciplines de l’EAP 
Què: detectar persones amb altes necessitats i 
actualitzar-ne els planificació atenció
On (i quan): als CAPs de Badalona 
i Santa Coloma ICS (cada setmana)

CONSULTORIA 2 
Qui: equips de GC EAP + rehabilitació 
domiciliària + hospitalització a domicili + PADES 
Què: actualitzar plans d’atenció ajustats a 
complexitat i allò que importa
On (i quan): als CAPs de Badalona i Santa 
Coloma ICS (cada 2 setmanes)

CONSULTORIA 3
Qui: professionals de GC dels EAP i dels centres 
hospitalaris de referència
Què: suport en la presa de decisions complexes 
On (i quan): als hospitals Germans Trias i 
Esperit Sant (cada 2 setmanes)  
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http://doi.org/10.5334/ijic.ICIC20395

Implementació i avaluació del Programa ProPCC                          
a territori pilot de Badalona i Santa Coloma (16 EAP)
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http://doi.org/10.5334/ijic.ICIC20395


• Implementació del programa a partir de recursos ja existents a la Gerència Territorial Metropolitana Nord

• Model de gestió de cas multidisciplinària als EAP en col·laboració amb equips comunitaris i hospitalaris

• Sistemes d’informació per facilitar integració: codi d’activació d’interconsultes, quadre comandaments propi, etc.

• Més de 1500 malalts atesos des de l’inici al territori pilot (Barcelonès Nord)

Inici d’inclusió: maig 2018
Interferència de Covid-19                      

(Primeres onades)

Creació del B.O. del Programa ProPCC 

2018 2019 2020 2021 2022



Edat i gènere Mitjana 83,6 anys

Gènere femení 50,4%

Domicili 90% propi

10% residència

Perfil de 

complexitat 

Cronicitat Complexa (44,3%)

Malaltia Crònica Avançada (55,7%)

Motius d’inclusió ➢ Multimorbilitat complexa i reingrés (79%)

➢ Polifarmàcia de difícil maneig (37%)

➢ Complexitat per dependència (30%)

➢ Consultes a Urgències repetides (29%)

➢ Complexitat al final de la vida (21%)

➢ Dificultats d’acceptar pèrdua salut (21%)

➢ Sobrecàrrega de l’entorn cuidador (19%)

➢ Complexitat per demència (13%)

4/10 són èxitus en els 
primers mesos d’entrar 
al programa

Anàlisi retrospectiva Programa ProPCC 
(2018-2021)                                          

Amb seguiment 6m Pre-6m Post

N=264



Result (IV): Primary care visits*

N=264

8,2 11,5

p<0,01*

Nombre de visites per Medicina EAP

9,3 20

p<0,01*

0,9 2

p<0,01*

*Les variables són mitjanes

Nombre de visites per Infermeria EAP Nombre de visites per Treball Social EAP

Anàlisi retrospectiva Programa ProPCC (2018-2021)                     
Increment en el nombre de visites des dels EAP                               

amb l’entrada al Programa ProPCC

6 mesos PRE
(abans d’entrar al programa)

6 mesos POST
(després d’entrar al programa)

6 mesos PRE
(abans d’entrar al programa)

6 mesos POST
(després d’entrar al programa)

6 mesos PRE
(abans d’entrar al programa)

6 mesos POST
(després d’entrar al programa)



Results (V): hospital use*

1,4 0,8

p<0,01*

Nombre de consultes a Urgències

12,7 7,9

p<0,01*

Nombre d’estades hospitalàries (dies)
(hospital d’aguts i atenció intermèdia)

*Les variables són mitjanes

N=264

Anàlisi retrospectiva Programa ProPCC (2018-2021) 
Reducció en el consum de recursos hospitalaris               

amb l’entrada al Programa ProPCC

6 mesos PRE
(abans d’entrar al programa)

6 mesos POST
(després d’entrar al programa)

6 mesos PRE
(abans d’entrar al programa)

Reducció d’estades del 37% 

6 mesos POST
(després d’entrar al programa)



Results (VI): time spent at home*

p<0,01*

169,2 174,2 

6 mesos PRE
(abans d’entrar al programa)

6 mesos POST
(després d’entrar al programa)

Anàlisi retrospectiva Programa ProPCC (2018-2021) 
Increment en temps passat a casa  
amb l’entrada al Programa ProPCC 

*Variables són mitjanes

Població Global

Èxitus 6m després d’entrar al programa
173 dies (vs. 169 PRE)

En supervivents 6m després d’entrar al programa
177 dies (vs. 171 PRE): 3,5% d’increment en temps passat a casa

N=264



Key conclusions & take home messages

1.ProPCC: Programa malaltia avançada/final de vida
Objectius:
✓ Manteniment a domicili
✓ Atenció centrada en la persona

2. Augment de visites des dels EAP                              
(proactivitat de gestió de cas multidisciplinària)

3. Reducció en consum recursos hospitalaris
(gestió de cas proactiva durant l’hospitalització)                            

4. Increment en temps passat a casa
(+/- impacte experiència del pacient i cuidadors)

Projecte ProPCC (2018-2021): Resum

Gràcies per la vostra atenció
@DrMaAgMas / miquelmas.mn.ics@gencat.cat


