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Alineació d’objetius assistencials  

Programes extraordinàriament protocolizats 
 
 
  

Còdigs infart i 
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Plans terapèutics individualizats 
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1. Existència d’una política de salut mental que estableixi la visió, 
els valors i els principis desplegats per un pla global. 

2. Desplegament de serveis comunitaris de salut mental i de xarxes 
de serveis psicosocials de suport domiciliari i familiar. 

3. Integració dels serveis de salut mental dintre dels equips 
d’atenció primària i desplegament d’unitats de Psiquiatria en els 
hospitals generals. 

4. Oferta de serveis institucionals (no comunitaris) especialitzats 
per als malalts mentals amb necessitats més complexes. 

5. També es reclama una estratègia de millora de l’atenció mèdica 
física per als malalts mentals crònics. 

Estratègies per desplegar serveis de salut mental 
segons la UE 

Caldas JM, Killaspy H. Long-term mental health care for people with severe mental disorders. European Union 2011 
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Veure post: Salut mental, la integració de serveis és la clau 
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8 Veure post: Salut mental, la integració de serveis és la clau 

Sis components imprescindibles per aplicar el model CCMs a la 
salut mental (segons Woltmann i col·laboradors) 

1. Programes de suport actiu per a l’auto-cura 

2. Història clínica unificada a tots els nivells 

3. Readaptació d’estructures als processos clínics 

4. Consultoria especialitzada per als metges de família 

5. Cooperació amb recursos comunitaris 

6. Formació sobre model per a professionals implicats 

http://gestioclinicavarela.blogspot.com.es/2014/01/salut-mental-la-integracio-de-serveis.html
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1. Coordinació d'objectius assistencials 

2. Pautes de tractament (guies de pràctica clínica consensuades) 

3. Implicació de psiquiatres en consultoria de metges de família 

4. Història clínica compartida 

5. Avaluació de resultats 

6. Formació específica en base a l'avaluació 

Veure post: Salut mental, la integració de serveis és la clau 

Els elements CCMs de les rutes assistencials de la depressió 
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1. Les regulacions del Departament de Salut han d'afavorir les aliances 

estratègiques dels proveïdors a nivell local, o almenys no les haurien 
d'entorpir. 

2. Els programes de qualitat, i els seus respectius models d'acreditació, 
no haurien de cenyir-se només al nivell de cada organització. 

3. S'haurien de desenvolupar models de finançament que incentivessin 
la integració de serveis. 

4. Els compradors territorials de serveis (comissioners a Anglaterra) 
haurien de promoure activament els projectes d'integració a nivell 
local. 

Veure post: Integració de serveis: superant barreres a Anglaterra 

Les 4 barreres que frenen l'avenç de la integració de serveis  
(segons Chris Ham) 
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En resum 

1. Els serveis de salut mental han passat a la comunitat i ara pateixen 
els problemes de coordinació, integració i alineació d’objectius 
habitual del sector salut. 

2. El model integral d’Edward Wagner per a crònics s’ha mostrat vàlid 
per abordar també l’atenció a la depressió. 

3. Les rutes assistencials de la depressió van en el camí adequat, 
potser convindria implicar més els pacients, integrar més els 
serveis, coordinar-se millor amb serveis socials i potenciar el pla 
terapeùtic individualitzat. 

4. No estaria de més que l’Administraicó donés un cop de mà amb 
regulacions i models de finançament que afavorissin la integració 
de serveis sobre el territori. 
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