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El principal objectiu del sector és integrar les TRD 
dins del Pla de Salut i concratament dintre del Pla 
Director de Malaties de l’Aparell Respiratori,  

 1. en els programes de salut – aportant més salut als 
pacients crònics  

 2. en el continu assistencial – integrant-se amb la resta 
d’actors en contacte amb el pacient 

 3. en el model organitzatiu – treballant en xarxa amb la 
resta d’actors del sistema sanitari 
 



– El compliment, a més d’incrementar l’eficiència del 
tractament i de fer‐lo cost‐ efec4u, permet respondre a 
les necessitats dels diferents actors del sistema sanitari, 

 

• Els pacients assumeixen millor el seu tractament, es 
converteixen en actors i aposten per la con:nuïtat del 
tractament  

• Els metges poden confiar en el proveïdor de serveis a 
domicili en el seguiment a llarg plaç d’aquests pacients 

• L’ Administració pot obtenir estalvi de costos del sistema 
sanitari, sobre tot en l’entorn actual de crisi econòmica.   





Situació dels sistemes de Informació 
 
  1. A Catalunya treballem amb el RPO des de l’any 2003 
 
  2. Cada empresa de TRD disposa de la seva pròpia eina 
de gestió d’informació de pacients 
 
  3. Cal fer una integració de totes les eines de gestió 
(Carpeta personal de pacient) per garantir l’orientació a la 
gestió de cronicitat 







Telemonitorització 
 
  * Els nous equipaments mèdics utilitzats en TRD poden 
incorporar sistemes de telemonitorització de informació 
(compliment, incidències, alarmes) 
 
  * Es pot innovar vers una re-organització del servei 
d’atenció domiciliari en funció de tota la nova informació 
(des del domicili i/o des del sistema d’informació)  
objectiu de mantenir la qualitat del servei prestat i 
col.laborar en la contenció de costos 



Atenció ambulatòria 
 
A Catalunya, des d’inici del concurs actual OX/
2008, s’ha apostat per un servei combinat entre 
atenció al domicili i ambulatòria per una part dels 
tractaments: pacients amb mobilitat i tractats amb 
CPAP. S’ha apostat per la promoció del model 
de consultes 



Formules de contractació 
  1. Contracte de preu / dia / teràpia 
(Ex. Comunitat Valenciana, Astúries, etc…) 
  2. Contracte de preu / dia / teràpia però limitat en el 
nombre de teràpies pagades a 100% del preu. Reste de 
teràpies a un x% (Ex. Catalunya, Galícia, Castella Lleó, etc…) 
  3. Contracte “preu fixe anual” revisable en funció del 
creixement de teràpies (Ex. C. Múrcia, Extremadura, etc…) 
  4. Contracte “preu fixe anual” no revisable en el temps 
(gairebé en desús però encara present en algunes parts 
d’Andalusia) 



Model de contractació “capitatiu” 
Recentment s´ha resolt el concurs de la Comunitat 
de Madrid i s’ha parlat molt de si és un model 
capitatiu, però hem de dir que és un concurs de 
“Preu fixe anual revisable en funció del 
creixement de les teràpies” al qual per 
determinar el preu inicial s’ha partit de, 
  1. el nombre d’assegurats en cada lot 
  2. la ponderació per incidència de MPOC 



Model de contractació “capitatiu” (2) 
Aquest tipus de concurs es basa en compartir els riscos, 
però ha d’aportar eines per controlar i gestionar l’activitat. 
 

En cas contrari, s’arriba als problemes inicials detectats al 
“model Alzira”  s’assumeixen els riscos i els costos però 
no es disposen d’eines per controlar la demanda. 
 
Per aquesta raó el concurs de Madrid està impugnat per 
FENIN 


