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Sistemes integradors

 El codi infart o els comitès de tumors
serien dos bons exemples de sistemes
integradors. En ambdós casos la
voluntat dels professionals per
aconseguir resultats clínics
favorables passa per damunt de les
adscripcions corporatives de cadascun
d'ells.

 La integració dóna estabilitat, però
quan això no és possible, la voluntat
integradora dels professionals és un
força molt poderosa.

Jordi Varela
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Pla de millora contínua
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Com ens plantegem l’atenció al Codi IAM?

Jordi Varela
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Evolució a Catalunya
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Registre del Codi IAM
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Edat 63,2 ± 13,7 a

Homes
76,4 %

Dones
23,6 %

61,1 ± 13,0 a 69,9 ± 13,5 a

Activitat 2010-2017
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				Total		Homes		Dones

		2010		2907		2257		650

		2011		2924		2294		630

		2012		3214		2453		761

		2013		3420		2588		832

		2014		3471		2615		856

		2015		3729		2824		905

		2016		3842		2460		864

		2017		4086		3078		972







Identifiquem els retards



Tendència primers intervinents

2016 2017
35,3% 35,8%
31,8% 33%

20,8% 19%
11,6% 11,9%

Font: Registre del Codi infart. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.



Elevat índex de reperfusió



Ens adaptem a l’evidència



El que fem és un èxit, estem tots = 
contents?

Ens serveix l’evidència?
Fins a quin punt som crítics?
Hem evolucionat des del 2009?
Ens creiem tot el que es 

publica/publiquem?
Sabem què opinen els malalts?
...

Podem millorar?
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Temps ECG-obertura artèria (minuts)
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ANYS Percentils
5 10 25 50 75 90 95

2009 63,00 67,80 84,00 103,00 135,50 200,20 274,90
2010 58,40 69,00 85,00 113,00 155,00 230,00 308,20
2011 62,65 69,00 85,00 111,00 150,00 212,40 303,05
2012 60,00 67,00 83,00 108,00 147,00 224,00 298,95
2013 58,00 65,00 83,00 106,00 143,00 212,00 275,00
2014 59,30 67,00 85,00 110,00 146,00 227,00 320,00
2015 58,00 65,00 81,00 101,00 134,00 195,10 281,00
2016 56,00 63,00 78,00 99,00 127,00 170,00 233,00
2017 51,00 61,00 74,00 96,00 127,00 187,00 263,25

• Ens conformem amb la mediana?



2017. Temps ECG-obertura artèria
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<60 61-90 91-120 >120 Total
PRIMARI 154 441 196 463 1254

12,3% 35,2% 15,6% 36,9% 100,0%
CAP/CUAP 33 158 144 271 606

5,4% 26,1% 23,8% 44,7% 100,0%
SECUNDARI 36 199 242 603 1080

3,3% 18,4% 22,4% 55,8% 100,0%
Total 223 798 582 1337 2942

7,6% 27,2% 19,8% 45,4% 100,0%

• Com ho podem millorar?
• Hem de diferenciar els resultats? 

Killip, BBE?
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https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Acute-Myocardial-Infarction-in-patients-
presenting-with-ST-segment-elevation-Ma

Criteris electrocardiogràfics en la IAMEST. 2017

Punts de millora del Codi IAM:
 Adequació de les estratègies de reperfusió escollides
 Milloria en la selecció de candidats
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RESULTATS
4. COMPLICACIONS PREHOSPITALÀRIES

13,2%

9,1%

1,3%
3,5%

8,2%

4,5%

1,6% 0,5% 1,0% 1,1%

IOT+ VM Fibril.lació
ventricular

Taquicàrdia
ventricular

Asistòlia Edema agut
de pulmó

BRIHH

IOT+VM FV TV ASISTÒLIA EAP
OR 3,25 1,52 1,24 3,46 8,06
IC 95% 2,45-4,32 1,09-2,11 0,39-2,08 2,05-5,86 5,54-11,7
p (*si <0,05) p<0,001* p=0,013* p=0,77 p<0,001* p<0,001*

Complicacions

BRIHH 25,4%
ELEVACIÓ ST 16,1%



RESULTATS

Sin
lesiones

Lesiones
<70%

1 vaso
>70%

2 vasos
>70%

3 vasos
>70%

37,5%

14,6% 16,7%
12,8%

18,4%

9,6% 3,5%

50,8%

22,6%

13,5%

5. RESULTAT CORONARIOGRAFIA

OR=7,17 IC95% (5,7-9,1)

Nº VASOS AFECTATS



RESULTATS

Nº VASOS TRACTATS

5. RESULTAT CORONARIOGRAFIA II

OR=15,6 IC95% (9,9-24,4)OR=2,02 IC95% (1,3-3,1)

Ninguno Uno Dos Tres

56,5%

38,8%

2,4%
2,4%7,7%

88,5%

3,3%
0,5%

BRIHH ELEVACIÓ ST

AFECTACIÓ TRONC COMÚ

BRIHH ELEVACIÓ ST

5,1%

2,6%

SÍ
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BBE
 Els pacients codi IAM amb BBE presenten un 

perfil diferent:
 Més antecedents
 Més complicacions
 Més mortalitat
 Menys afectació coronariografia

 Considerar la necessitat d’establir estratègies de 
maneig específiques:
 Optimització de la detecció
 Optimització de dels recursos assistencials



La discussió continua....
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29%

24%17%

21%

9%

TEMPS ECG (H emisor)_ALERTA (SEM)

<10 11-20 21-30 31-60 >60

Dades Hospitals emissors

2014: >20 min: 47% 2018: >20 min: 38%



I amb els antiagregants? Actualitzem protocols?
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Destí del malalt
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Mortalitat

• Perquè es mantenen les xifres?
• Perquè no disminueix a l’any?

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Global

Mortalitat a 30d 7,0% 6,2% 6,6% 7,5% 7,5% 8,0% 7,2% 7,2%

Mortalitat a 1any 10,0% 10,0% 10,0% 11,6% 12,0% 11,9% 10,8% 11,0%

Angioplàstia Primària



Complicacions

15-16% de complicacions

• Les analitzem prou?
• N’estudiem causes i conseqüències?
• Podríem treure’n conclusions?



Retorns



Crisi de credibilitat de  l’evidència científica

1. Les preguntes  que generaran assaigs clínics 
poden estar esbiaixades (finançament, perfil 
malalts...) 

2. Hi ha cert obscurantisme  en la publicació 
d’investigacions amb resultats negatius o poc 
concloents. 

3. Hi ha confusió  en la interpretació de 
resultats científics per part de la població  en 
general i dels professionals en  concret. 

4. Existeixen canvis continus  en la definició 
de malalties, sense  comptar  amb base 
científica  suficient, amb  l’objectiu d’aportar  
nous pacients al consum sanitari.

Richard Horton, editor del Lancet, i Richard Smith, ex-editor del 
British Medical Journal.

Jordi Varela

http://gestioclinicavarela.blogspot.com.es/2015/06/recerca-biomedica-crisi-de-model.html
http://gestioclinicavarela.blogspot.com.es/2014/03/recerca-mes-transparencia-sisplau.html


Un exemple...

De quasi mig milió d'estudis publicats a Nature, el
nombre de resultats sense significació estadística (p>0,5)
és pràcticament testimonial.

Non-publication of large randomized clinical trials: cross sectional analysis BMJ 2013; 347 doi:  ttps://doi.org/10.1136/bmj.f6104 (Published 29 October 
2013) Cite this as: BMJ 2013;347:f6104 To estimate the frequency with which results of large randomized clinical trials registered with ClinicalTrials.gov are 
not available to the public. 29% no publicats

Veus crítiques ens avisen que
necessitem tenir accés a tots els
resultats, els bons i els dolents, per
dimensionar més bé l'impacte de les
coses que s'ha provat que funcionen,
però també per evitar repetir la
recerca que no funciona.

https://doi.org/10.1136/bmj.f6104
http://clinicaltrials.gov/


Sobrediagnostiquem?

 L’efecte de diagnosticar i detectar un
nombre de persones amb uns tipus de
patologies que generen un sobrecost
al sistema i al propi malalt/família
sense objectivar-se un benefici en la
seva salut ni en l’evolució de la
malaltia, ja que són casos en que la
majoria no evolucionen cap a situacions
greus/mortalitat.

 BMJ ha obert una sèrie, dins de la
campanya "Too much medicine", per
repassar els principals problemes
que aquesta epidèmia ens està
aportant a la medicina quotidiana

Korea's Thyroid-Cancer “Epidemic” — Screening and Overdiagnosis Hyeong Sik Ahn, M.D., Ph.D., Hyun Jung Kim, M.P.H., Ph.D., and H. 
Gilbert Welch, M.D., M.P.H. 

http://www.bmj.com/too-much-medicine


2017. Més retards és = a més complicacions ? 



Cal canviar el sistema de finançament?

 “Ens paguen per processos, no per 
resultats. En medicina, això és un gran 
error”

 Ens paguen per fer més, no per fer-ho 
millor.

*Wennberg is a graduate of Stanford University and the McGill University Faculty of Medicine. His postgraduate training was in 
internal medicine and nephrology at Johns Hopkins University



Com ens plantegem la gestió clínica?

Jordi Varela



Tenim en compte els valors dels professionals i 
malalts/familia?
La nova medicina basada en l'evidència (MBE), és a dir la medicina basada 
en els valors (MBV), haurà de reflexionar sobre dues qüestions bàsiques:

 a) La ciència no es pot aïllar dels valors dels científics com a persones, ni 
dels valors de la indústria que els empeny, ni els dels polítics que els
subvencionen, ni dels malalts i el seu entorn.

 b) La MBE hauria d'anar més enllà dels estudis d'eficàcia per mullar-se molt
més en els d'efectivitat clínica i en els de cost-efectivitat. 
 Sortir dels parcs de recerca, arremangar-se i aportar més metodologia a la 

pràctica de la medicina de primera línia.



Conclusions

 Segurament estem davant d’un programa d’èxit que beneficia els malalts.

 Disposem d’un registre i un programa de seguiment consolidat que permet
detectar accions de millora.

 Seria bo professionalitzar el registre per tal de millorar-ne la seva qualitat a 
l’hora de “lligar” els resultats dels diferents nivells assistencials.

 Cal millorar el registre dels malalts amb IAMEST que no arriben als
hospitals registradors.

 Cal potenciar estratègies transversals de col·laboració en territoris propers
(Hospitals de referència, xarxa hospitalària, A primària i SEM).

 Cal optimitzar el tractament fibrinolític quan està indicat.

 Cal plantejar una estratègia conjunta de “retorn” de malalts.



Junts som millors

ESPECIALISTES SEM

Centre 
Coordinador

Task
Force

GOVERN

CUAP/CAP
H NO PCI
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