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Pròleg 

Els infants són el futur de la societat. Relacionam la infància amb l’alegria, la curiositat, les ganes 
d’aprendre, l’inici de les amistats, l’escola. Les institucions i tota la societat estan bolcades a garantir 
als infants el seu dret a jugar, a tenir una escolarització normalitzada i adaptada a les seves 
necessitats, i a oferir-los una atenció sanitària adequada a la seva etapa vital. Però quan un nin té 
una malaltia crònica complexa, aquest fet repercuteix de manera substancial en el seu 
desenvolupament, en la seva felicitat, en la seva escolarització i, sobretot, en la seva família. 
 
Els avenços tecnològics i científics, juntament amb el progrés en la investigació, han contribuït a 
l’augment de la supervivència davant moltes malalties que fins fa poc eren considerades mortals o 
no es diagnosticaven. Per això, hi ha un increment considerable de cronicitat i complexitat en els 
infants i adolescents, als quals cal garantir una vida en la comunitat i l’escola al més normalitzada 
possible. 
 
Així mateix, hi ha una àmplia varietat de malalties, moltes de les quals pertanyen al grup de les 
denominades rares i de caràcter familiar —algunes sense diagnòstic—, la durada de les quals és 
impredictible i són susceptibles de rebre cures pal·liatives. Aquesta és una raó més per la qual és 
important identificar tots els infants amb malalties cròniques complexes que requereixen una 
atenció integral i coordinada, amb una gestió de casos eficaç i una mirada pal·liativa, que mai no és 
excloent d’un tractament actiu.  
 
El PROGRAMA D’ATENCIÓ A INFANTS I ADOLESCENTS AMB MALALTIES CRÒNIQUES COMPLEXES que 
presentam promou la innovació en l’organització i el desenvolupament de nous rols professionals 
per donar respostes eficients als infants amb aquests problemes greus de salut, així com a les 
seves famílies, i situar-los en el centre de l’atenció sanitària. 
 

Patricia Gómez Picard 
Consellera de Salut i Consum 

 

  



 

 



Programa d’Atenció a Infants i Adolescents amb Malalties  
Cròniques Complexes: Teixint ponts per tenir-ne cura 

 

 

 

Presentació 
 
El PROGRAMA D’ATENCIÓ A INFANTS I ADOLESCENTS AMB MALALTIES CRÒNIQUES COMPLEXES respon a la 
necessitat de reduir la desigualtat en salut d’una població que, si bé no és gaire nombrosa, presenta 
una problemàtica sanitària, social i educativa complexa, que necessita canvis per oferir una 
coordinació correcta en la forma de gestionar els recursos de suport dels diferents àmbits. 
 
El Programa situa l’infant i la família en el centre de l’atenció, acompanyats pels professionals 
necessaris en cada fase del procés, sense perdre l’horitzó que el lloc més adequat per viure i 
desenvolupar tot el seu potencial és el domicili, l’escola i la comunitat. 
 
Aquest Programa pretén enllaçar-se i coordinar-se amb els diferents protocols i plans establerts en 
relació amb la complexitat infantil de la nostra comunitat autònoma i establir nexes d’unió entre 
l’atenció primària i els serveis hospitalaris. S’ha procurat desenvolupar la continuïtat assistencial i es 
planteja un circuit que afavoreixi la connexió i la comunicació entre els diferents professionals i els 
diferents àmbits assistencials, i que procuri que els pacients i les seves famílies, com també els 
professionals, se sentin acompanyats.  
 
En aquest model que plantejam, l’equip pediàtric d’atenció primària ha de ser l’eix referencial de 
l’atenció. 
 
El diagnòstic d’una malaltia incurable o una situació clínica irreversible fa que el pacient requereixi 
un abordatge pal·liatiu d’intensitat diferent, en funció de cada moment de l’evolució. És per aquest 
motiu que es proposa una unitat de cronicitat complexa, en estreta col·laboració amb la unitat de 
cures pal·liatives pediàtriques, per complir la missió de proporcionar la màxima qualitat de vida 
possible als infants que tenen un diagnòstic de malaltia que amenaça o limita la seva vida i també a 
les seves famílies. Es tracta d’aconseguir la participació dels infants i de les famílies en les cures, i 
comptar amb els pediatres i les infermeres de pediatria d’atenció primària per oferir a l’infant 
continuïtat assistencial i qualitat de vida al domicili. Així mateix, és imprescindible coordinar-se amb 
el sistema educatiu i social per garantir-li una infància i una escolarització com més normalitzada 
millor. 
 
L’abordatge de la cronicitat en la infància de manera interdisciplinària i coordinada és indispensable 
perquè l’infant i les famílies rebin una atenció segura i de qualitat, i perquè l’infant pugui tenir una 
vida al més plena i feliç possible. 
 

Juli Fuster Culebras 
Director general del Servei de Salut  
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Sigles 

AH atenció hospitalària 
APS atenció primària de salut 
CAPDI Centre Coordinador d’Atenció Primària per al Desenvolupament Infantil 
CoorEducaSalut Equip de coordinació entre Salut i Educació per als casos que necessiten 

atenció sanitària en un centre educatiu 
CPP cures pal·liatives pediàtriques 
EAPCCin Equip d’Atenció al Pacient Crònic Complex Infantil 
MCC malaltia crònica complexa 
EPP equip d’atenció al pacient pal·liatiu pediàtric 
SVAP Servei de Valoració de l’Atenció Primerenca 
PCCin pacient crònic complex infantil 
UACCiCPP Unitat d’Atenció a la Cronicitat Complexa i Cures Pal·liatives Pediàtriques 
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No hi hauria catedrals, ni hospitals, ni escoles, 
ni vies de tren, ni simfonies, si totes les persones no fóssim 

un poc diferents, però prou similars  
per poder col·laborar, crear i construir juntes. 

Eduard Punset 
 
 

Per què necessitam aquest programa? Justificació 
 
La qualitat de vida i l’atenció dels pacients pediàtrics amb malalties cròniques complexes són un 
repte per als sistemes de salut. Tenir cura d’aquests aspectes s’ha convertit en un problema 
emergent i prioritari. 
 
Les millores en l’atenció pediàtrica i els avenços cientificotècnics han aconseguit reduir la mortalitat 
infantil i augmentar la supervivència dels infants amb malalties greus a tots els països 
desenvolupats. En conseqüència, ha augmentat el nombre d’infants amb malalties cròniques amb 
discapacitats de per vida, pacients que són més fràgils i complexos.1, 2 
 
La cronicitat complexa en pediatria moltes vegades està associada a malalties poc prevalents que 
generen gran discapacitat, en què intervenen múltiples especialistes i sovint es necessiten recursos 
hospitalaris, ingressos, tractaments als hospitals de dia, cures al domicili i suport tecnològic. És 
prioritari coordinar els diferents àmbits assistencials, i també els sistemes sanitari, social i educatiu. 
La complexitat augmenta quan aquests diagnòstics es produeixen en famílies amb elevada 
vulnerabilitat social.2, 3, 4, 5, 6, 8 

 
La prevalença de malaltia crònica complexa (MCC) en pediatria és difícil de determinar per les 
dificultats que hi ha a l’hora d’identificar els casos. En l’actualitat, no hi ha consens internacional en 
la definició, ja que la complexitat no és una variable dicotòmica i hi ha heterogeneïtat en les 
condicions. La fragilitat variable de la salut i les diferents necessitats de les famílies per coordinar 
l’atenció i altres suports fan que sigui probable que els sistemes d’identificació existents siguin 
simplificacions d’un estat dinàmic i complex.7  
 
S’estima que el cost sanitari derivat de l’atenció als infants i adolescents amb malaltia crònica 
complexa està entre un 30% i un 40% de la despesa sanitària total en pediatria.3 D’aquest 
percentatge, el 80% correspon a costs d’hospitalització. 
 
Els infants amb malaltia crònica complexa solen requerir la intervenció i el seguiment de diversos 
especialistes hospitalaris, que els atenen seguint els circuits habituals per a qualsevol patologia, de 
manera que ofereixen una atenció fragmentada que suposa més insatisfacció i ineficiència que una 
atenció coordinada.8 
 
Altres costs indirectes de la malaltia són els que assumeixen les famílies d’infants afectats per 
malalties cròniques complexes, que deriven dels tractaments no finançats (fàrmacs i productes 
sanitaris), material ortoprotètic, ajudes tècniques, finançament per adaptar els habitatges 
(accessibilitat), vehicles (mobilitat) i contractació de persones cuidadores per conciliar la vida 
familiar i laboral,9 entre d’altres. 
 
En el transcurs de la malaltia, la complexitat augmenta exponencialment, perquè els factors 
psicosocials es mesclen amb els clínics, s’acumulen de forma longitudinal en el temps i es 
retroalimenten sinèrgicament. Això afecta l’àrea social (distanciament o disminució de la xarxa 
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social, noves despeses i pèrdua d’ingressos de la unitat familiar a causa de la malaltia, tant dels 
pacients com dels cuidadors), emocional (sentiments progressius d’impotència i desesperança, 
reptes continus a l’afrontament, sobrecàrrega i cansament en cuidadors) i cognitiva (procediments, 
tractaments, mecanismes d’atenció, etc.).10, 11, 12 
 
Les característiques especials que presenta l’atenció a aquest grup d’infants (trajectòria evolutiva 
diferent; reduït nombre de casos, la qual cosa en dificulta l’agrupació; epidemiologia diferencial amb 
gran heterogeneïtat; incertesa en el pronòstic; dependència de les persones adultes; pacients amb 
diversos graus de maduresa) afegeixen la necessitat d’introduir el joc i els aspectes educatius en les 
cures. 
 
Els patrons demogràfics de pobresa i diversitat recomanen posar en marxa un programa d’atenció 
específic.13 
 
Hi ha consens en el fet que l’enfocament d’atenció ha de partir de les necessitats i no de les 
malalties cròniques que presenten. S’ha de centrar l’atenció en l’infant i les seves necessitats, de 
manera que el fet d’estar malalt afecti tan poc com sigui possible la seva continuïtat vivencial i la de 
les seves famílies.1 
 
L’atenció a la cronicitat complexa infantojuvenil suposa un compromís per l’especial fragilitat dels 
pacients, el nivell de càrrega de les famílies i la necessitat de coordinació entre els molts 
professionals que els atenen per les absències escolars i laborals no sempre justificades. L’atenció 
integral centrada en pacients i famílies suposa un repte important per al sistema sanitari. 
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No us alarmeu, no he capolat ceba. 
Plor; simplement. 

Tonina Canyelles, Putes i consentits 
 

Com estam a les Illes Balears? Anàlisi de situació 
 
Quants d’infants i joves amb malalties cròniques complexes hi ha a les Illes Balears? 
 
Identificar la població pediàtrica amb malaltia crònica complexa (MCC) a partir de les fonts 
d’informació disponibles resulta difícil pels motius següents: 

 Alguns pacients crònics complexos infantils (PCCin) viuen durant mesos, anys o, en molts de 
casos, tota la vida amb una malaltia poc freqüent sense que s’arribi a un diagnòstic.14, 15, 16 

 Hi pot haver pacients amb una malaltia crònica que afecta diversos òrgans o sistemes, o que 
tenen més d’una malaltia crònica, la concurrència de les quals és el que en determina la 
complexitat. 

 No tan sols la clínica és la responsable de la complexitat. Per al diagnòstic, es requereix la 
utilització de dades difícilment explotables, com ara la dinàmica familiar, l’ús de la tecnologia 
sanitària, l’alfabetització en salut, la pobresa i altres condicionants socials. 

 No hi ha un consens internacional en les definicions ni en les dades de prevalença de patologia 
pediàtrica crònica complexa que permetin fer una estimació ajustada del nombre de PCCin a 
les Illes Balears. 

 
Davant la manca de consens sobre els criteris que puguin identificar infants amb malaltia crònica 
complexa infantil, s’ha optat per fer una aproximació de la prevalença a les Illes Balears analitzant 
les fonts de dades disponibles en atenció primària (eSIAP) i hospitalària (CMBD, conjunt mínim 
bàsic de dades) i cercant els diagnòstics que Feudtner et al.17 consideren suggestius de malaltia 
crònica complexa (MCC) i que nosaltres anomenam diagnòstics d’alerta. 
 
El maig de 2018, es va dur a terme un tall transversal en el sistema d’informació d’atenció primària 
del Servei de Salut de les Illes Balears (eSIAP) i es varen detectar 2.858 diagnòstics d’alerta, que 
corresponen a 2.731 pacients (taula 1). Els diagnòstics estan codificats en la CIM-9 i s’han agrupat 
per categories. La descripció detallada de com s’han adaptat les categories de condicions cròniques 
definides per Feudtner et al.17 en els diagnòstics del nostre sistema d’informació es tracta en l’annex 
II. 
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Taula 1. Nombre de diagnòstics d’alerta de MCC agrupats per categories i nombre de pacients afectats.* fi (freqüències 
relatives) i *pi (percentatges) 

 
Nre. de 

diagnòstics 
presents 

*fi *pi 

Anomalies congènites 907 0,317 31,7 % 

Malalties endocrines i immunitàries 498 0,174 17,4 % 

Malalties del sistema nerviós 422 0,148 14,8 % 

Neoplàsies 258 0,090 9,0 % 

Malalties del sistema circulatori 190 0,066 6,6 % 

Malalties hematològiques 132 0,046 4,6 % 

Trastorns mentals 117 0,041 4,1 % 

Malalties d’origen perinatal (fins a 1 any) 101 0,035 3,5 % 

Malalties genitourinàries 75 0,026 2,6 % 

Factors que influeixen en la salut (ostomies, respirador, etc.) 70 0,024 2,4 % 

Malalties digestives 59 0,020 2,0 % 

Malalties del sistema osteoarticular 29 0,010 1,0 % 

Total diagnòstics per categoria 2.858   

Total pacients 2.731   
 

La freqüència amb la qual els pacients crònics complexos infantils acudeixen al recurs sanitari 
hospitalari ens va fer considerar l’oportunitat d’utilitzar les dades d’ingrés en hospitals durant els 
anys 2017 i 2018 obtingudes a partir del CMBD per complementar la identificació de la població 
crònica complexa infantil de la nostra comunitat. 
 
El CMBD és un registre que s’utilitza des del 1990 als hospitals del Sistema Nacional de Salut i 
recopila una sèrie de dades dels informes d’alta hospitalària. Aquestes dades són recollides per 
cada comunitat autònoma i enviades al Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social. Els 
diagnòstics i els procediments recollits es codifiquen seguint la 10a revisió de la classificació 
internacional de malalties (CIM-10) des de l’any 2016. 
 
A partir del CMBD, es varen identificar 781 pacients amb algun dels seus diagnòstics (principal o 
secundaris) pertanyents a la classificació de Feudtner et al.17 Aquests varen tenir 1.894 ingressos 
durant els anys 2017 i 2018 (amb una mitjana de 2,4 ingressos per pacient), fet que suposa 
aproximadament un 7% dels ingressos totals de menors de 19 anys. 
 
En comparar cada un d’aquests 781 casos amb els que ja s’havien identificat en l’e-SIAP com a 
diagnòstics d’alerta, observam que 513 infants (1 65,7%) no havien estat detectats per l’e-SIAP. 
Només 268 infants (un 34,3%) dels que s’havien detectat en el CMBD tenien també un diagnòstic 
d’alerta en l’e-SIAP. 
 
Per tant, l’anàlisi de dades amb l’objectiu de detectar la població amb cronicitat complexa infantil de 
la nostra comunitat presenta una sèrie de limitacions: 
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 En l’actualitat, els infants amb cronicitat complexa són escassament atesos en atenció primària. 

 L’alta freqüentació hospitalària es concentra en consultes externes d’especialistes, visites a 
urgències o la realització de proves complementàries, la qual cosa dificulta l’explotació de les 
dades. 

 La cronicitat complexa no és una dada diagnòstica, és un cúmul de diversos diagnòstics i 
situacions que confereixen complexitat. 

 
Tenint en compte aquestes limitacions, no hem volgut deixar de fer una aproximació de la 
prevalença de PCCin en la població balear segons les dues fonts analitzades (dades d’atenció 
primària i d’atenció hospitalària). 
 
El nombre total de pacients detectats seria de 3.244, la qual cosa suposa un 1,4 % de la població 
estimada d’habitants de 0 a 19 anys, percentatge que se situa en els amplis marges reflectits en la 
literatura revisada (entre el 0,5 % i el 5 %). 
 
Taula 2: Els PCCin a la comunitat autònoma de les Illes Balears identificats en les fonts de dades del Servei de Salut  

Font Nombre Estimació de prevalença 

e-SIAP (2018) 2.731 — 

CMBD (ingressos 2017-2018), exclosos el ja identificats en l’e-SIAP 513 — 

Total IB-SALUT 3.244 — 

Prevalença estimada en habitants de 0-19 anys (224.473) — 1,4 % 

 

Com atenem els infants amb MCC i les seves famílies? 
 
Els recursos assistencials de què disposen les Illes Balears per atendre els infants amb cronicitat 
complexa són: 

 Atenció hospitalària: comprèn les activitats assistencials, diagnòstiques, terapèutiques, de 
rehabilitació i de cures, a més de les de promoció de la salut, l’educació sanitària i la prevenció 
de la malaltia la naturalesa de la qual aconsella que es facin en aquest nivell, segons les 
característiques del pacient i el seu procés, en consultes externes, en hospital de dia i en règim 
d’internament hospitalari. 

– Hospital Universitari Son Espases (nivell III): hospital del sector de Ponent i referent de 
les Illes Balears. Atén la majoria d’infants amb cronicitat complexa. No disposa de consulta 
específica de pacients crònics complexos infantils, de manera que els pacients acudeixen a 
les consultes dels diferents especialistes i al servei d’urgències. Aquest factor dificulta 
explotar les dades d’activitat. 

– Hospital Universitari Son Llàtzer (nivel II): hospital del sector de Migjorn. Des del 2009, 
atén els infants amb cronicitat crònica complexa del seu sector en una consulta 
multidisciplinària. En la taula 4 es presenten les dades del nombre d’infants atesos a la 
consulta en els darrers 5 anys (2013-2018). 
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Taula 4. Nombre de pacients atesos a la consulta de pacient 
crònic complex pediàtric a l’Hospital Son Llàtzer 

Any Nombre 

2013 78 

2014 91 

2015 123 

2016 106 

2017 126 

2018 101 

 

– Els hospitals dels sectors de Tramuntana (Inca), Llevant (Manacor), Menorca (Mateu Orfila) 
i Eivissa i Formentera (Can Misses) tenen com a hospital de referència l’Hospital Son 
Espases, tot i que el dia a dia i les urgències siguin atesos als hospitals de referència 
comarcals. 

 En la cartera bàsica de serveis, l’atenció primària té activitats diagnòstiques, terapèutiques, de 
rehabilitació i de cures, així com de promoció de la salut, d’educació sanitària i de prevenció de 
la malaltia. Aplica protocols i programes d’atenció específics en els diferents grups d’edat, de 
sexe i de risc, que poden beneficiar-se d’una detecció primerenca en coordinació amb atenció 
hospitalària mitjançant les activitats encaminades a la detecció i el seguiment de l’infant amb 
patologies cròniques. 

 Serveis d’Urgències d’Atenció Primària (PAC i SUAP) i 061: les seves funcions són l’atenció 
sanitària urgent, la valoració integral, la derivació al dispositiu assistencial adequat a les 
necessitats de la situació de salut del moment, l’assessorament telefònic permanent i la 
coordinació entre nivells. 

 Unitat de Cures Pal·liatives Pediàtriques: actua com a equip consultor multidisciplinari per 
prendre decisions en casos complexos o per controlar la simptomatologia i com a suport a la 
comunicació de males notícies. També ofereix atenció telefònica directa als pacients, 
conjuntament amb els professionals referents i els experts si cal. Pot donar assistència 
domiciliària en casos puntuals, en coordinació amb els equips d’atenció primària i altres 
dispositius assistencials. 

 Servei de Valoració i Atenció Primerenca (SVAP): està adscrit al Servei de Valoració i 
Orientació de la Discapacitat i la Dependència de la Direcció General de Dependència de la 
Conselleria d’Afers Socials i Cooperació. Atén la població de 0-6 anys que presenta alguna 
alteració en el seu desenvolupament psicomotor o té factors de risc de patir-la. Presta servei de 
fisioteràpia pediàtrica, logopèdia i psicologia infantil. Disposa de dues àrees: 

– Àrea de Detecció: Unitat de Diagnòstic Infantil i d’Atenció Primerenca (UDIAP), 
encarregada de valorar, orientar i derivar el pacient al Servei de Desenvolupament Infantil i 
Atenció Primerenca (SEDIAP) i fer-ne el seguiment. També fa la valoració i el 
reconeixement del grau de discapacitat, i la coordinació, la intervenció, la planificació i el 
seguiment de les actuacions que s’han de dur a terme amb l’infant i la família. 

– Àrea d’Intervenció (SEDIAP): és el recurs específic per prestar atenció terapèutica 
interdisciplinària a l’infant i la seva família. Les seves funcions principals són: 

 Atendre la població infantil amb relació a la prevenció, la detecció, el diagnòstic i el 
tractament. 



Programa d’Atenció a Infants i Adolescents amb Malalties  
Cròniques Complexes: Teixint ponts per tenir-ne cura 

19 

 

 

 Fer la intervenció terapèutica interdisciplinària a l’infant i al seu entorn amb un pla 
d’intervenció individual. 

 Fer l’avaluació contínua del desenvolupament de l’infant. 

 Cooperar amb els serveis socials, sanitaris, educatius i d’altres que desenvolupin 
tasques en l’àmbit de la prevenció, la detecció primerenca i la intervenció en els 
trastorns de desenvolupament i en les situacions de risc en la població infantil de fins a 
6 anys. 

 Donar suport i acompanyament a la família per al desenvolupament integral de l’infant. 

 Orientar i ajudar les famílies, i facilitar que participin en les sessions de treball del seu fill 
o filla. 

 Col·laborar amb la UDIAP en l’elaboració del pla d’actuació anual i la memòria. 
 

Per tal d’agilitzar el tràmit entre la detecció del trastorn i la prestació de tractament adequat, 
des de l’any 2011 es concerten sessions d’atenció primerenca amb diferents associacions 
de l’àmbit de la discapacitat: Mater Misericordiae, associació de persones amb discapacitat 
(APROSCOM), Associació de Pares de Nins amb Autisme de Balears (APNAB), Associació 
Síndrome de Down de Balears (ASNIMO), Associació de la Paràlisi Cerebral (ASPACE), 
Joan XXIII, Associació de Persones amb Necessitats Especials d’Eivissa i Formentera 
(APNEEF), Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca i Associació de Pares de 
Nins Sords (ASPAS). La seva funció és detectar trastorns cognitius, motors, sensorials i 
conductuals, i donar tractament al més aviat possible a infants de 0 a 6 anys, a la seva 
família i al seu entorn. 
 
Les dades actuals del servei indiquen que hi ha un 0,2 % dels menors de 19 anys amb un 
grau III de dependència i un 0,17 % amb un grau de discapacitat del 65 % o més. 

 Centre Coordinador d’Atenció Primària per al Desenvolupament Infantil (CAPDI): és un 
servei dependent del Servei de Salut de les Illes Balears que té com a objectiu principal garantir 
l’atenció sanitària que necessitin tots els infants de les Illes Balears que presentin o puguin 
presentar alteracions o trastorns en el seu desenvolupament, a través de la coordinació entre 
els sistemes sanitari, educatiu i social, amb una intervenció interdisciplinària que garanteixi una 
atenció integral. 

 Institut per a la Salut Mental de la Infància i l’Adolescència (IBSMIA): és l’organisme 
responsable de l’avaluació, el diagnòstic i el tractament de tots els infants i joves menors de 19 
anys de les Illes Balears que tenen un trastorn mental. 

 Equip d’Avaluació de les Dificultats de Socialització i Comunicació (EADISOC): programa 
de detecció i diagnòstic dels infants amb trastorn de l’espectre autista. Depèn de l'IBSMIA, que 
treballa en estreta coordinació amb el Servei d'Atenció a la Diversitat de la Conselleria 
d'Educació. 

 Comissió Tècnica de Promoció i Educació per a la Salut als Centres Educatius de les Illes 
Balears: està formada per tècnics en promoció i educació per a la salut de les dues 
conselleries. Proposa els requisits i els criteris tècnics generals de l’educació per a la salut, per 
assegurar un abordatge integral que respongui a les necessitats de la salut de la nostra 
comunitat i a les necessitats formatives del conjunt de la comunitat educativa, en el marc del 
que preveu la Llei orgànica d’educació (LOE). Les línies d’actuació principals d’aquesta comissió 
tècnica són promoure la salut als centres educatius i assegurar una escolarització normalitzada 
dels alumnes amb problemes de salut 
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– Centres Educatius Promotors de la Salut (CEPS): és una iniciativa de la Conselleria de 
Salut i la Conselleria d’Educació i Universitat perquè tota la comunitat educativa adopti 
models de vida saludables en un entorn favorable per a la salut. Es fa una convocatòria en 
cada curs escolar perquè els centres educatius s’hi puguin adherir. Per a més informació, es 
pot consultar la pàgina web: http://www.caib.es/sites/ceps/ca/portada_ceps/. 

– Consulta Jove: és un programa de promoció i educació per a la salut de la Conselleria de 
Salut que ha desenvolupat la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca i s’ha estès a l’atenció 
primària de totes les illes. 

– Subcomissió d’Atenció en Salut als Centres Educatius: l’objectiu d’aquesta subcomissió 
és garantir una atenció correcta i la coordinació entre els agents implicats (família, salut, 
educació i comunitat) en l’atenció dels infants i joves escolaritzats amb problemes de salut 
que necessitin o puguin necessitar atenció durant el període escolar. Per a això, es disposa 
d’un equip de professionals que coordina els casos i que està format per professionals de 
les conselleries de Salut i d’Educació. Aquest equip és l’anomenat CoorEducaSalut, que 
coordina els problemes de salut crònics, i CoorEducaSalut Mental, que coordina els 
problemes de salut mental als centres educatius. 

– CoorEducaSalut a més coordina el Programa d’Alerta Escolar Balear: l’objectiu d’aquest 
programa és facilitar l’atenció immediata i eficient del alumnes escolaritzats que tenen una 
patologia crònica que pot donar lloc a una urgència vital en un moment donat. Aquest 
programa preveu la formació sanitària adequada per al personal del centre educatiu. Les 
patologies que inclou són asma, al·lèrgies amb risc d’anafilaxi, epilèpsia, cardiopaties 
congènites i diabetis infantil. 

– Servei d’Atenció Educativa Domiciliària (SAED): es crea en virtut del Decret 39/2011, de 
29 d’abril, pel qual es regula l’atenció a la diversitat i l’orientació educativa als centres 
educatius no universitaris sostinguts amb fons públics. El SAED dona cobertura a l’alumnat 
d’ensenyament obligatori dels centres sostinguts amb fons públics que, per motius de salut, 
han de romandre al seu domicili un període de temps superior a 30 dies. D’aquesta manera 
queda garantida una resposta educativa adequada davant aquesta situació de desavantatge. 
El SAED també du a terme una important tasca de coordinació amb el Servei Aula 
Hospitalària, una vegada que l’alumnat és donat d’alta però roman al domicili. 

– Aula Hospitalària a l’Hospital Son Espases: entre els seus objectius hi ha continuar a 
l’hospital el procés educatiu escolar durant una malaltia llarga; treballar de forma individual i 
col·lectiva les emocions de l’alumne per facilitar l’adaptació a la seva situació durant 
l’hospitalització; assessorar les famílies respecte a tot que el fa referència al procés 
educatiu; coordinar-se amb la resta de professionals que tracten els infants i adolescents 
que van a l’aula (personal sanitari, professionals de l’àmbit social, associacions, etc.), i fer el 
seguiment formatiu amb el professorat del centre educatiu de l’alumne. 
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Valoració de l’atenció rebuda pels serveis sanitaris 
 
Les limitacions trobades en l’anàlisi de situació (alta freqüentació hospitalària i escàs seguiment 
d’aquests infants en atenció primària) ens varen fer centrar l’atenció a conèixer detalladament la 
percepció de l’atenció i les necessitats sentides pels infants amb malalties cròniques complexes i 
les seves famílies. Es varen fer entrevistes en profunditat semiestructurades a una mostra de sis 
mares i pares d’infants amb malalties cròniques complexes. Els resultats de les entrevistes han 
servit al grup de treball de guia per definir algunes de les línies d’actuació proposades en el 
programa actual. 
 
Conclusions 
Les conclusions principals extretes de les entrevistes a pares i mares estan dividides en cinc 
categories que especificam a continuació (figura 1). Cal tenir en compte que són un resum de la 
informació extreta de les entrevistes. 
 

Figura 1. Categories de les entrevistes semiestructurades a pares i mares d’infants amb MCC 

 
 

 Procés assistencial: 

– Consideren que l’atenció sanitària està fragmentada (diferents nivells assistencials i 
diferents especialistes hospitalaris). Això dificulta el traspàs d’informació entre 
professionals, i comporta una manca de visió integradora de la família completa i de 
valoració de la problemàtica psicosocial. 

– Algunes famílies consideren que l’atenció primària està centrada en els problemes aguts i 
descuida la cura i la continuïtat de l’atenció dels infants amb necessitats complexes. 

– La majoria de pares consideren que els itineraris cap als serveis hospitalaris són complexos. 
No hi ha circuits d’atenció adaptats, ni una xarxa de recursos per donar resposta a les seves 
necessitats. 

Valoració de 
l'atenció 
rebuda  

Procés 
assistencial 

Coordinació 

Afectació de 
la persona 
cuidadora 

Actius 
en salut 

Comunicació 
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 Comunicació amb els professionals sanitaris: 

Totes les persones entrevistades consideren que hi ha una mala comunicació amb els 
professionals hospitalaris (ús de llenguatge tècnic, mala accessibilitat, espais inadequats, falta 
d’empatia, poc ús de noves tecnologies, etc.) i que moltes vegades depèn de les relacions 
personals entre els professionals i les famílies. Aquests problemes de comunicació són 
especialment importants en la fase diagnòstica. 

 Coordinació dels recursos assistencials i no assistencials: 

– La majoria d’entrevistats assenyalen la descoordinació i la falta d’un equip o d’un 
professional de referència. 

– No hi ha protocols que afavoreixin la transició de pacients pediàtrics a l’atenció d’adults, tant 
en atenció primària com hospitalària. 

 Afectació del cuidador: 

– Les famílies tenen una elevada càrrega emocional, física i econòmica. La satisfacció de les 
necessitats continuades dels seus fills en un sistema de salut basat en la cura episòdica els 
genera una sensació que descriuen com de «no tenir vida» i diferents alteracions físiques i 
emocionals sovint no detectades ni tractades. 

– Molts de pares i mares manifesten un sentiment d’haver de recórrer a favors personals dels 
professionals per millorar les condicions de l’atenció. 

 Accés als actius en salut: 

– Alguns pares comenten que tenen dificultats d’integració en la comunitat (escoles i parcs) i 
escàs suport de les associacions. 

– També manifesten que hi ha insuficient atenció per part dels equips d’atenció primària. 

– En definitiva, els resultats de les entrevistes ens diuen que l’atenció rebuda no s’adapta a les 
necessitats dels pacients i les famílies. Cal abordar canvis importants en el model 
assistencial que permetin una assistència de més qualitat. 
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Allò important no és el que la vida et fa, 
sinó allò que tu fas amb el que la vida et fa. 

Edgar Jackson 
 

Filant la troca (o què es pretén aconseguir). Objectius 
Objectiu general 
Assegurar una atenció sanitària integral de qualitat, transversal i coordinada, dirigida als infants i 
adolescents amb malalties cròniques complexes, perquè puguin mantenir una vida integrada en la 
comunitat i a l’escola. 
 
Objectius específics 
 Identificar els pacients menors de 19 anys amb problemes de salut crònics complexos de les 

Illes Balears. 

 Implementar rutes assistencials específiques per als infants amb malaltia crònica complexa. 

 Garantir la continuïtat assistencial mitjançant la coordinació eficaç entre àmbits sanitaris, 
socials i educatius. 

 Protocol·litzar la informació que s’ha de proporcionar i la comunicació de diagnòstics des d’una 
perspectiva multidisciplinària. 

 Reduir el nombre d’ingressos evitables. 

 Disminuir la fragmentació de l’atenció. 
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Tan petita i ja saps com és d’alta 
la paret que no ens deixa saltar! 

I jo voldria prou fer-te esqueneta. 
Maria-Mercè Marçal, Llengua abolida 

 

Qui són els infants i adolescents 
amb malalties complexes? Població diana 
És important que els professionals i les professionals coneguin la diferència entre cronicitat en la 
infància i l’adolescència i cronicitat complexa. 
 
La malaltia crònica en infants i adolescents es defineix com el conjunt de patologies en què el 
denominador comú és la durada prolongada de les afeccions, amb un alt impacte en la família, el 
pacient i l’entorn.18, 19, 20, 21 
 
Figura 2. Criteris de cronicitat en la infància i l’adolescència 

 
 
En la literatura no hi ha una definició clara, reproduïble i comparable que permeti identificar els 
infants amb complexitat clínica i que faciliti les iniciatives clíniques i de recerca,22 encara que la 
limitació funcional o cognitiva és el denominador comú de la cronicitat complexa en pediatria i és 
independentment del diagnòstic mèdic. 
 
En aquest programa, s’hi han integrat les diferents característiques de la cronicitat complexa per 
descriure i consensuar la següent definició de cronicitat complexa en pediatria (vegeu l’annex I). 
 
La malaltia crònica complexa (MCC) en la infància i l’adolescència es defineix com la presència 
o concurrència de malalties o afeccions cròniques d’abast multisistèmic/multiorgànic, amb 
importants limitacions funcionals o cognitives i generalment importants necessitats tecnològiques. 
Per tenir-ne curar, cal establir plans individualitzats, donar suport a la família i reorganitzar els 
recursos socials i educatius. 

Criteris de cronicitat 
en infants 

• Es tracta d'una malaltia física o mental encara no 
curable o resistent al tractament. 

• El diagnòstic està fonamentat en el coneixement 
científic i en mètodes basats en l'evidència. 

• Està present almenys durant 6 mesos o almenys 
n'hi ha la previsió. 

• S'esdevé en menors de 19 anys. 
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Figura 3. Criteris de cronicitat complexa en pediatria. Elaboració pròpia 

 
 
 
Per determinar si una persona compleix criteris de cronicitat complexa, pot ser d’utilitat, de manera 
orientativa, la llista de patologies determinades en l’annex II com a diagnòstics d’alerta. Aquestes 
patologies no determinen complexitat, però alerten d’una situació de risc que necessita ser 
analitzada o cribada. 
 
Després d’una revisió bibliogràfica, el grup de treball va observar que no hi havia consens ni uns 
criteris establerts per a aquesta població. Es varen determinar els criteris següents, després de ser 
discutits àmpliament en el grup de treball i provats informalment per valorar-ne la validesa. 
 
Taula 5. Criteris majors (per si sols ja impliquen complexitat) 

Criteris 

Requereix ventilació mecànica invasiva o no invasiva. 

Afecta tres sistemes o més durant més de 6 mesos. 

En necessiten moltes de recursos sociosanitaris per tractar la malaltia. 

Genera una dependència de grau 3 o un certificat d’un grau de discapacitat superior al 64 %. 

Pateix càncer en la fase de tractament. 

Font: Elaboració pròpia. 
 
  

Criteris de cronicitat complexa 
en infants 

• Presència o concurrència de malalties o afeccions 
cròniques d'abast multisistèmic/multiorgànic, amb 
importants limitacions funcionals o cognitives i 
generalment importants necessitats tecnològiques. Per 
tractar-les, és necessari establir plans individualitzats, 
donar suport a la família i reorganitzar els recursos 
socials i educatius. 
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Taula 6. Criteris menors (de manera associada —almenys 2— podrien representar complexitat) 

Criteris 

Depèn de tecnologia per a les necessitats bàsiques (nutrició parenteral domiciliària, ostomies, sonda 
nasogàstrica, aspirador de secrecions…). 

Presenta prematuritat extrema en el primer any de vida (menor de 28 setmanes o menys de 1.000 g). 

Ha tingut ingressos en una UCIP superiors a 3 setmanes. 

Té un certificat d’un grau de discapacitat entre el 33 % i el 64 %. 

Té reconegut el grau 2 de dependència. 

Pateix pèrdua d’habitatge, ingressos per sota de la renda mínima, violència domèstica, negligència o 
maltractament infantil, situació irregular i barrera idiomàtica. 
Font: Elaboració pròpia. 
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«No paga la pena de provar-ho», va dir Alícia, 
«les coses impossibles no es poden creure». 

«Gosaria dir que no tens gaire pràctica», digué la Reina. 
«Quan jo tenia la teva edat,  

sempre ho provava mitja hora diària.  
I mira, de vegades havia cregut  

fins a sis coses impossibles abans del desdejuni». 
Lewis Carroll, A través de l’espill 

 

Com ho farem? Organitzant l’atenció i les cures 
Els models que integren i coordinen l’atenció hospitalària i l’atenció primària, a més d’altres 
recursos comunitaris, són els més valorats per les famílies.23, 24, 25 
 
L’Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana un servei de salut integrat, que defineix com 
«l’atenció sense problemes, fluida i fàcil de navegar» que «minimitza tant el nombre d’etapes en 
una cita com el nombre de visites per separat necessàries a un centre sanitari».26 L’OMS advoca 
per models i sistemes de serveis de salut integrats centrats en les persones, que donin suport a la 
integració intersectorial i del sector de la salut, inclosa una forta integració de l’atenció primària, la 
coordinació de l’atenció, la capacitat de resposta a les necessitats de les persones i el suport a 
l’autocura, la qualitat, la seguretat i l’equitat.27 
 
La Societat Espanyola de Pediatria Hospitalària destaca que, per les seves necessitats especials, els 
infants amb malaltia crònica complexa han de ser atesos per equips multidisciplinaris. Sembla que 
hi ha consens entre les societats pediàtriques sobre el fet que s’ha d’evitar la segmentació i, per 
tant, s’ha d’atendre de manera adequada i integral els infants amb aquest tipus de cronicitat. Molts 
d’hospitals estan creant unitats multidisciplinàries per donar resposta a l’atenció integral dels 
pacients pediàtrics amb malalties cròniques complexes (PCCin). 
 
Segons S. Navarro, el model d’atenció pal·liativa que es reservava per acompanyar la fase final de 
vida és possiblement l’ànima de la resposta a aquesta cronicitat altament complexa, l’enfocament 
d’atenció necessari que pretén aportar una capa addicional de suport.12 
 
Tot i que els pacients crònics complexos pediàtrics puguin necessitar moltes cures hospitalàries, no 
es pot subestimar la importància que l’infant es mantingui tant de temps com sigui possible en el 
seu entorn comunitari i rebi atenció domiciliària, escolar i familiar. És important centrar l’atenció en 
el lloc en què desenvolupa la seva vida i sorgeixen les dificultats, per evitar hospitalitzar la vida i 
avançar cap a la normalització educativa i social.28 També és important tenir en compte la 
participació dels germans i germanes en la cura i valorar-ne les necessitats i els sentiments.29, 30 
 
Reorientar l’atenció dels infants i els adolescents amb malalties cròniques complexes requereix dur 
a terme les accions següents: 

 Situar el pacient en el centre del sistema i organitzar rutes assistencials i programes que 
assegurin una atenció multiprofessional, coordinada i transversal en tots els àmbits de la 
comunitat, de manera que l’infant rebi l’atenció necessària en cada nivell assistencial segons les 
seves necessitats i les fases del procés, i amb l’atenció dels professionals més adients a la seva 
situació. 

 Establir un model que permeti més autonomia i participació familiar.31, 32, 33 
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El model centrat en el pacient i la família és un enfocament integrador que pretén superar el model 
centrat en la malaltia. Inclou posar en pràctica el model biopsicosocial que propugna la teoria de 
sistemes, model en què es té en compte, no tan sols la malaltia orgànica, sinó també com la viu el 
pacient i com afecta tant el seu sistema de valors com el seu entorn.34 , 35, 36 
 
La principal oportunitat per gestionar correctament les malalties cròniques complexes en infants i 
adolescents és augmentar el valor de la cura i la coordinació, de manera que se centri l’atenció en 
les persones en comptes de fer-ho en la malaltia, l’assistència sanitària sigui adequada i eficient, es 
garanteixi la continuïtat de la cura, s’adapti a l’evolució de la malaltia i afavoreixi tant com sigui 
possible l’autonomia personal i familiar.36 Per això, cal millorar la coordinació assistencial i canviar 
algunes creences i la cultura organitzacional.22, 34, 37, 38 Hi ha una clara necessitat d’un model 
d’atenció compartida, amb escenaris de cooperació entre organitzacions, nivells i professionals que 
actuïn com a capacitadors i facilitadors i proporcionin una atenció integral, multidisciplinària i 
basada en l’evidència.39 
 
El Servei de Salut de les Illes Balears proposa un projecte que asseguri una atenció integral, 
transversal i coordinada, dirigida a infants i adolescents (i les seves famílies) amb malalties 
cròniques complexes per garantir la millor qualitat de vida en el seu entorn. 
 

Organització de l’atenció 
 
«La situació ha canviat, ara hem de fer les coses d’una altra manera». 
 
Figura 4. Enfocament longitudinal i transversal de l’atenció 
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Enfocament integrat multidisciplinari intrahospitalari 
 Reorganització de l’atenció hospitalària de manera que s’eviti la fragmentació i millori l’eficiència 

i la qualitat assistencial, mitjançant consultes integrades pels especialistes de l’hospital, 
individualitzant cada cas i assegurant la continuïtat de l’atenció. 

 Establir la figura del pediatre responsable. 

 Consultes multidisciplinàries entre diferents especialistes de l’hospital 
 
Figura 5. Consulta multiprofessional 

 
 

 Dissenyar i implementar rutes especials tant a urgències com en els diferents serveis als quals 
acudeix el pacient (anàlisis clíniques, radiografies, etc.). És aconsellable establir una ruta 
d’atenció personalitzada que prioritzi el confort (espais, temps, atenció). 

 Agilitar i assegurar la comunicació adreçada a resoldre els problemes de l’infant i la seva 
família entre especialistes de diferents hospitals (serveis informàtics, establiment de rutes de 
citació especials, comunicació entre els diferents especialistes que duen el cas, etc.). 

 Assegurar la coordinació intrahospitalària o extrahospitalària amb serveis especials 
(genètica, EAPCCin, cures pal·liatives). 

 Coordinar el servei de PCCin amb la resta d’hospitals i amb atenció primària. 

 Establir mecanismes de comunicació amb els pacients que s’adiguin amb les seves 
expectatives i les demandes de la societat actual (correu electrònic, telèfon accessible, 
WhatsApp, Telegram, aplicacions específiques, etc.). 

 Establir protocols de comunicació de males notícies. 
 
Propostes de coordinació i suport 
La coordinació és un component fonamental en aquest programa: emfatitza els objectius i el 
coneixement compartit, la comunicació oportuna i el respecte mutu entre totes les persones que 
tenen cura de l’infant, inclosa la familia.25, 40 
 
La proposta organitzativa està basada a establir un equip de suport en atenció integral a la 
cronicitat complexa infantil que enllaci els professionals i els pacients de forma transversal i 
longitudinal i els acompanyi, i que dugui a terme en cada fase, nivell i cas les activitats necessàries 
per afavorir una atenció integral, continuada, multidisciplinària i coordinada. 
 
  

Especialista 
responsable 

Especialista Especialista Infermera 
fisioterapeuta 

Consultes clíniques integrades multidisciplinàries programades 

Pla terapèutic i 
de cures 
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Per aconseguir-ho, s’augmenten les competències a l’actual Unitat de Cures Pal·liatives 
Pediàtriques (UCPP) de manera que pugui coordinar i organitzar les cures i les transferències des 
de l’hospital fins a l’atenció primària d’infants crònicament complexos i donar suport tant als serveis 
de pediatria hospitalaris com als d’atenció primària de salut en totes les etapes de la malaltia. La 
unitat serà: Unitat d’Atenció a la Cronicitat Complexa i Cures Pal·liatives Pediàtriques (UACCiCPP). 
 

Figura 6. Unitat d’Atenció a la Cronicitat Complexa i Cures Pal·liatives Pediàtriques 

 
Actualment, la UACCiCPP es troba a l’Hospital Son Espases. Aquesta unitat desenvoluparà dos 
programes: 

 Atenció i suport als infants i adolescents amb malaltia crònica complexa, les seves famílies i els 
equips sanitaris d’atenció primària implicats en la tasca de tenir-ne cura. Aquesta activitat es 
farà mitjançant el PCCin desenvolupat per l’equip EAPCCin (Equip d’Atenció al Pacient Crònic 
Complex Infantil). 

 Atenció, cures i suport a pacients terminals infantoadolescents i coordinació amb els equips 
d’atenció primària implicats en els processos i amb el Programa de Cures Pal·liatives 
Pediàtriques (CPP), que desenvolupa l’Equip de Cures Pal·liatives Pediàtriques (ECPP). 

 
Tenint en compte les característiques especials de la cronicitat en infants i les fases per les quals 
travessen, s’ha considerat mantenir la UACCiCPP amb un únic equip i amb dos programes, de 
manera que es faciliti la comunicació i la coordinació entre l’EAPPCin i l’ECPP; alhora que implicarà 
més els equips pediàtrics tant hospitalaris com d’atenció primària, la qual cosa afavorirà la 
coordinació i millorarà l’atenció. 
 
Reorganització de l’atenció en el primer nivell d’atenció 
Els equips pediàtrics dels diferents equips d’atenció al pacient, juntament amb la treballadora 
social (informe social) i la infermera gestora de casos, assumiran les cures comunitàries en 
coordinació estricta amb l’EAPCCin. Per facilitar aquesta atenció, es basaran en la reunió de cas, 
establiran els plans de cures necessàries i planificaran l’atenció a l’escola o al domicili si n’és el cas. 

Unitat d'Atenció a la Cronicitat Complexa i 
Cures Pal·liatives Pediàtriques (UACCiCPP) 

CPP ECPP PPCin 
EAPCCin 
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Teixint ponts. Etapes 
Les malalties cròniques complexes, així com la discapacitat, no són situacions estàtiques. Amb el 
transcurs del temps, passen per diferents etapes o fases que requeriran una atenció i uns recursos 
determinats i canviants. 
 
S’han establert cinc fases del procés dels PCCin, amb els circuits i els protocols d’actuació 
corresponents. 
 
Figura 7. Fases de les malalties cròniques complexes 

 
 
Fase diagnòstica 
L’aparició d’una malaltia crònica complexa provoca en la família un impacte considerable que pot 
donar lloc a mecanismes de defensa que a vegades perjudiquen els processos d’afrontar la nova 
situació i d’adaptar-s’hi. El diagnòstic és una etapa de molta incertesa i angoixa: el pacient i els seus 
pares poden reaccionar amb incredulitat o negació.26 
 
Com que els pares o cuidadors són pilars fonamentals en la vida dels seus fills, és fonamental 
treballar conjuntament amb els professionals de la salut per disminuir l’estrès generat per la 
situació. El naixement d’un infant amb discapacitat o el patiment d’una malaltia crònica complexa 
poden transformar-se en l’inici de nous desafiaments i nombrosos problemes. L’equip de salut ha 
d’abordar aquesta situació donant suport als pares en l’adaptació.27 
 
Quan el diagnòstic es produeix durant l’etapa prenatal, és fet pels ginecòlegs o obstetres. De 
vegades, aquest diagnòstic implica la necessitat de prendre decisions molt importants. S’ha creat 
un comitè perinatal format per pediatres, obstetres, radiòlegs i professionals de la Unitat de 
Diagnòstic Molecular i Genètica Clínica (GENIB) a l’Hospital de Son Espases que pretén ser 
transversal i, per tant, ha d’abastar la resta d’hospitals de les Balears. 
 
Els pacients que un cop nascuts presentin patologies que puguin ser considerades com a cròniques 
complexes seran valorats per la UACCiCPP en el període neonatal immediat. Un cop valorat el cas, 
es determinarà la necessitat d’entrar en el programa. 
 

Diagnòstic Estabilitat Descompensació Inflexió i entrada 
en fase avançada 

Fase de final 
de la vida 
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Figura 8. Fase diagnòstica 

 
 
Figura 9. Diagnòstic intrahospitalari. Tots els nivells 

 
  
 
 
 
 
En aquesta fase és fonamental la comunicació de la primera notícia als infants i a les famílies, a 
més de l’acompanyament i el suport continuat als pares. 
 
La notícia necessita tot un procés d’assimilació i d’acomodació per poder fer front a la nova situació. 
Com indica la Federació Estatal d’Associacions de Professionals d’Atenció Primerenca - GAT en 
l’estudi sobre els procediments professionals, les vivències i les necessitats dels pares quan se’ls 
informa que el seu fill té una discapacitat o un trastorn del desenvolupament, la primera notícia és 
un acte informatiu, però també una trobada social de gran transcendència per a les famílies. Aquest 
moment ha de preparar-se, cuidar-se i avaluar-se amb el major rigor i professionalitat, se li ha de 
donar la màxima prioritat i s’ha de planificar en equip.41 Es recomana que els professionals que han 
de donar la primera notícia tinguin formació i utilitzin guies o protocols específics. 
 
En el moment actual, l’ECPP, juntament amb la Unitat de Neonatologia i el Servei de Ginecologia, 
donen suport a l’hora de comunicar la primera notícia quan se’ls el demana. 
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Captació 
Inicialment, es proposa captar els pacients susceptibles a la consulta dels diferents especialistes 
pediàtrics a través de l’EAPCCin, l’Equip Pediàtric d’APS, els professionals de CAPDI, l’SVAP o els 
serveis socials. 
 
Identificació i entrada en el programa 
La detecció d’un diagnòstic d’alerta (vegeu l’annex II) sovint serà el pas previ al cribatge de cronicitat 
complexa. 
 
Figura 10. Identificació i entrada en el programa 

 
 
Els pacients crònics complexos pediàtrics seran identificats després de confirmar que compleixen 
els criteris d’inclusió. Per a això, serà necessari: 

 Sol·licitar consentiment verbal als pares o tutors legals abans de l’activació i la inclusió en el 
programa. Es tindrà en compte que preval el dret del menor. 

 Com a requisit inicial, per poder coordinar i intercanviar informació entre diferents professionals 
i institucions, els pares o tutors legals han de signar la clàusula de protecció de dades.* 

 Emplenar el registre en el CAPDI. 

 Els pacients s’han d’identificar mitjançant una alarma visible en els diferents sistemes 
d’informació (e-SIAP, Millennium, etc.). Aquesta alarma s’ha de codificar mitjançant les sigles 
PPCin (pacient crònic complex infantil) o PCCAP (pacient crònic complex avançat pediàtric). 

 L’alarma ha de ser reversible en tots els sistemes d’informació. 
 
Figura 11. Identificació dels pacients 

 
Un cop feta la identificació, s’ha de fer una interconsulta telemàtica a la Unitat UACCiCPP, que 
valorarà si compleix els criteris de cronicitat complexa i si entra en el programa. El principi de 
millora és determinant. 
 
L’entrada en el programa implica un canvi en l’atenció i en les cures. S’ha de posar en marxa un pla 
individual que impliqui una millor atenció i un ús més racional dels recursos, per afavorir una 
experiència professional i uns resultats més bons. 
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Determinar el nivell de complexitat 
A partir d’aquesta determinació, el pacient ha de ser assignat a una de les dues rutes assistencials 
programades: 

 Pacient crònic complex estable: ruta assistencial 1 

 Pacient crònic avançat: ruta assistencial 2 
 
Figura 12. Rutes assistencials 

 
 
 

 
 
En aquesta fase les funcions de l’EAPCCin, format per pediatra, infermera, treballador social i 
psicòleg, són les següents: 

 Rebre la interconsulta. 

 Recollir la informació del cas i revisar i analitzar la situació actual. 

 Proporcionar suport i educació a la família: s’iniciaran les activitats per a la transferència al 
domicili. 

 Facilitar una reunió de cas. 
 
La reunió de cas és una trobada professional sincrònica entre l’equip d’atenció del PCCin i els 
professionals que intervenen en el procés d’atenció de l’infant (especialistes hospitalaris, equip 
d’atenció primària). La finalitat d’aquesta reunió és: 
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 Assegurar que l’atenció té en compte els valors i les prioritats de l’infant i la família. 

 Compartir diagnòstics situacionals: revisar, des d’un punt de vista multidimensional, les dades 
clíniques i socials més rellevants de la persona (valoració integral). 

 Establir els objectius d’atenció en aquests termes: 

– millora de la qualitat de vida 

– funcionalitat (millora, estabilització, manteniment, cures) 

– estratègia pal·liativa, si cal 

 Actualitzar les necessitats i les accions que s’han de dur a terme d’acord amb aquests aspectes:  

– atenció al menor i la família 

– provisió de serveis socials 

– atenció escolar 

 Establir i consensuar les necessitats de formació de l’equip d’atenció primària. 

 Establir coordinació. 
 

Reunió de cas a l’hospital amb un especialista hospitalari 
L’especialista hospitalari detecta un infant candidat a entrar en el programa 
i n’informa l’infant i la seva família en un ambient relaxat que permeti que 
la família resolgui dubtes. Sol·licita el consentiment als tutors o als pacients, 
emplena la clàusula de protecció de dades, les registra en la història clínica 
i es posa en contacte de manera directa o telemàtica amb la UACCiCPP. 

Un cop obtingut el consentiment, es farà la reunió de cas, en la qual han 
d’estar presents l’EAPCCin, l’especialista o l’equip que ha derivat el pacient i 
opcionalment altres especialistes implicats: 

• S’ha d’explicar la situació clínica del pacient, i s’ha de decidir de manera 
consensuada si el pacient es troba en una situació de complexitat i la 
ruta (estable o avançada) que ha de seguir. 

• En cas que el pacient es trobi en una situació de malaltia crònica 
complexa avançada, l’EAPPCin s’ha de posar en contacte amb els 
professionals del Programa de Cures Pal·liatives Pediàtriques, que es 
coordinaran per atendre el pacient segons els seus circuits assistencials. 

• Si es tracta d’un pacient amb malaltia crònica complexa estable, 
l’EAPPCin: 

– Ha de detectar les necessitats del pacient i ha d’establir el pla de 
cures que cal seguir. 

– Ha consensuar el pla terapèutic amb l’especialista de referència i 
amb els especialistes hospitalaris, que han d’estar implicats en 
l’atenció d’aquests pacients, i ha d’explicar el nou circuit en el qual 
s’inclou el pacient. 

– Ha contactar amb l’equip d’atenció primària —i amb CoorEducaSalut 
si l’infant ha d’anar a escola— per fer una reunió de cas per continuar 
l’atenció. 
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Figura 13. Rutes 

 
 

Reunió de cas amb l’equip d’atenció primària 
S’han d’establir les funcions que ha d’exercir cada professional per dur a 
terme un abordatge coordinat i un seguiment compartit. 

La treballadora social del centre de salut, si n’hi ha, o, si no, la municipal, 
per mitjà de la infermera gestora de casos, ha d’avaluar els recursos socials 
que hi ha actius i ha de fer les tramitacions necessàries per sol·licitar els 
que encara no s’han tramitat o sol·licitat. 

S’ha de proposar pactar amb el menor i la família un pla d’intervenció en 
cas de descompensació o situació d’urgència. 

S’ha d’elaborar un pla de cures en atenció primària per assegurar una 
atenció integral i sense fissures de l’infant i la família, que ha d’estar en la 
història electrònica d’atenció primària (vegeu l’annex III). 

Com a norma general, l’EAP s’ha d’encarregar de posar-se en contacte 
amb CoorEducaSalut per assegurar una atenció adequada a l’escola, així 
com planificar la formació necessària amb els docents, si n’és el cas.41 

S’ha de programar la visita de transició entre l’EAP i l’EAPCCin per establir 
un pla de cures. 
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Figura 14. Rutes 

 
 
Els equips d’atenció primària disposen de la informació, l’orientació i l’assessorament dels circuits i 
dels recursos disponibles i necessaris a la nostra comunitat. La coordinació i el treball en equip 
entre els tres àmbits implicats (sanitari, educatiu i social) és imprescindible. 
 
És funció de l’EAPCCin coordinar l’atenció d’especialistes hospitalaris i d’especialistes d’atenció 
primària amb la creació de canals de comunicació directa que permetin gestionar millor el cas. 
 
És important organitzar una reunió presencial o telemàtica entre els especialistes hospitalaris, 
l’EAPCCin i l’equip d’atenció primària almenys anualment per comentar l’evolució del pacient i la 
situació clínica i per resoldre els problemes que hi hagi pogut haver. 
 
És una prioritat del circuit d’atenció als infants amb MCC aconseguir que la persona mantingui tant 
de temps com sigui possible la seva vida quotidiana i la seva presència en la comunitat (escola, 
família, llar), i també col·laborar en la conciliació familiar i laboral dels pares. Per a això, és 
fonamental agrupar les cites de les consultes hospitalàries perquè es redueixin els dies que el 
pacient ha d’acudir a l’hospital. La coordinació amb l’EAP permetrà que alguns controls i proves es 
puguin fer als seus centres de salut o fins i tot al domicili del pacient, de manera que la seva vida 
diària sigui interrompuda tan poc com sigui possible. 
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Fase d’estabilitat 
És la fase en la qual els símptomes estan controlats i l’infant sol estar en l’àmbit comunitari. 
Normalment, és la més llarga de totes. 
 
La fase crònica estable, llarga o curta, és un període que es caracteritza per la constància, la 
progressió o el canvi episòdic. Es tracta de la convivència quotidiana amb la malaltia. 
 
En aquest moment adquireixen especial importància els equips d’atenció primària. 
 
En aquesta fase les funcions dels EAP s’han de basar fonamentalment a: 

 Establir el pla d’atenció interdisciplinari amb intervencions i objectius consensuats amb el 
pacient i la família. 

 Fer un seguiment del cas: visites de seguiment, detecció de descompensacions, valoració de la 
progressió de la malaltia i adequació de recursos. 

 Reavaluar la situació i la interconsulta amb l’EAPCCin en cas d’empitjorament o de canvis de la 
situació prèviament coneguda. 

 Informar la família i els cuidadors de les intervencions i del pla terapèutic o de cures establert. 

 Mantenir una coordinació àgil amb l’escola mitjançant el gestor de casos de CoorEducaSalut, 
que s’ha de coordinar amb el Servei d’Atenció a la Diversitat i amb el centre educatiu, els serveis 
socials i els especialistes, amb la finalitat que la vida de l’infant estigui tan normalitzada com 
sigui possible. 

 
És recomanable una reunió quadrimestral perquè l’EAP i l’EAPPCin facin el seguiment del cas. 
 

Figura 15. Fase d’estabilitat 

 
 
  

Escola Llar 

PPCin Fase 
d'estabilitat 

Centre de 
salut 

Hospital Família i 
amistats 



Programa d’Atenció a Infants i Adolescents amb Malalties  
Cròniques Complexes: Teixint ponts per tenir-ne cura 

39 

 

 

Fase de descompensació 
La fase de descompensació, que pot ser puntual o temporal, s’esdevé en moments de reagudització 
en què les expectatives són de deteriorament de la situació basal. 
 
La malaltia és impredictible; pot ser inesperadament disruptiva; requereix una vigilància i una 
atenció constants, i arriba a ser una part intrusa i exigent de la vida familiar que produeix canvis en 
les rutines familiars, els menjars, l’assignació de rols, les activitats recreatives o les celebracions 
festives, els plans i les prioritats de les famílies i la manera en què s’expressen les emocions. 
 
L’hospitalització és una circumstància puntual o passatgera. Les alteracions en el grup familiar es 
produeixen com a conseqüència de l’aparició de la malaltia i de les seqüeles que provoca. 
 
En aquesta fase és crucial que es coordinin els nivells assistencials, per la qual cosa és important 
que les famílies i el col·legi disposin d’un pla d’atenció compartida per escrit que especifiqui què fer i 
a qui telefonar en cas de descompensació. Per a això, és necessari activar el Protocol de 
comunicació dels infants/joves amb problemes de salut crònics als centres educatius42 i coordinar-
se amb els responsables. Aquest Protocol i el Programa Alerta Escolar Balear són els documents 
de referència per coordinar l’àmbit escolar i el sanitari. 
 
Funcions de l’EAP davant una descompensació 
 Davant una situació de descompensació, la família o l’escola* han de posar-se en contacte amb 

el centre de salut, el PAC/SUAP o el 061, segons els horaris, els dies i la situació concreta. 

 L’EAP fa la valoració (centre de salut / domicili / escola) i determina l’atenció que requereix el 
pacient. 

 El procés és controlable al domicili: el PCCin queda en circuit comunitari. 

 Es necessita suport: es diu a l’EAPCCin. 

 Es fa una valoració conjunta de l’EAP i l’EAPCCin (telefònica o presencial). 

 Es resol: continua el circuit comunitari.** 

 No es resol: situació d’ingrés hospitalari. 

 L’EAP decideix l’ingrés hospitalari del pacient per la seva situació clínica: es coordina amb 
l’EAPCCin per gestionar l’ingrés hospitalari. 

 
Atenció fora d’horari d’atenció habitual del seu centre de salut o de l’EAPCCin 
El pacient ha de disposar del pla d’atenció compartit escrit en què ha de constar la informació 
següent: 

 Mesures que cal seguir. 

 On acudir o telefonar en cas de situació d’urgència. 

 Possibles receptors de la urgència: 1) atenció primària (PAC i SUAP); 2) 061; 3) urgències 
pediàtriques de l’hospital. 
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Urgències: PAC, SUAP, 061, hospital 
Segons el pla terapèutic escrit i el criteri del professional d’urgències que atengui el pacient: 

 S’administra tractament i torna o roman al domicili. 

 Es decideix l’ingrés hospitalari. 
 
Figura 16. Fase de descompensació 

 
 
 
Fase d’inflexió i entrada en la fase avançada 
En la fase d’inflexió, s’identifica un canvi de tendència en la trajectòria clínica de la malaltia: 
empitjora clínicament, disminueixen els intervals lliures de símptomes, augmenten els ingressos 
hospitalaris, no hi ha resposta a l’escalada de tractament o es produeixen recaigudes repetides del 
procés basal. 
 
Quan l’infant és hospitalitzat, es redueix el seu entorn personal, família i amics, especialment els 
seus pares, que s’hauran d’alternar per acompanyar-lo. Poden sentir angoixa i ansietat en els 
moments en què es fan determinats tractaments mèdics i exploracions en què no poden estar 
presents. 
 
L’hospitalització pot donar peu a entrar en la fase avançada de manera irreversible, encara que 
excepcionalment podria recuperar l’estadi anterior. 
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En aquesta fase adquireix importància el paper de l’equip de cures pal·liatives pediàtriques, que, en 
coordinació amb el seu equip de salut i la infermera gestora de casos, planificaran conjuntament 
amb la família les cures d’aquesta fase. 
 
Després de cada reagudització de l’estat del pacient, cal tornar a avaluar la situació clínica i la fase 
de la malaltia per si necessita un canvi de nivell. 
 
Passos que cal seguir quan el PCCin passa la fase d’inflexió: 

 Estudiar l’evolució de la malaltia en reunions trimestrals de coordinació de casos amb l’equip de 
cures pal·liatives (CPP). 

 Informar l’equip d’atenció primària (EAP) de l’evolució. 

 Consultar amb l’equip de CPP qualsevol sospita de canvi en la situació clínica i global del 
pacient (tant l’EAP com l’EAPCCin poden consultar amb l’equip de CPP). 

 Passar de PCCin avançat al circuit de PCCin estable en cas d’aconseguir revertir la situació 
d’estabilitat. 

 
És imprescindible que es coordinin contínuament l’equip d’atenció primària, l’EAPCCin i l’equip de 
cures pal·liatives pediàtriques. 
 
Funcions de l’EAPCCin quan el pacient passa a la fase avançada: 

 Convocar una reunió de coordinació i transferència de cas amb l’EACPP. 

 Informar la família del pas a cures pal·liatives pediàtriques. 

 Informar l’equip d’atenció primària del pas a l’EACPP. 

 Elaborar l’informe de pas a l’EACPP. 

 Mantenir reunions periòdiques amb l’EACPP i ser receptor del pacient en cas d’estabilització. 
 
Funcions de l’equip d’atenció primària quan el pacient passa a crònic complex avançat: 

 Coordinar l’assistència amb l’equip de CPP per assegurar l’elaboració i el seguiment del pla 
d’actuació. 

 Fer visites de seguiment coordinades amb l’equip de CPP. 

 Participar en la presa de decisions, juntament amb l’equip de CPP, quan el pacient o la família 
ho necessitin. 

 Assegurar la formació específica i individualitzada als professionals d’atenció primària segons 
cada cas. 
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Figura 17. Ruta del PCCin en la fase avançada 

 
 
 
Fase de final de la vida 
En aquesta fase, l’atenció s’ha de basar a controlar els símptomes, oferir cures de confort i donar 
suport a la família. 
 
Les cures pal·liatives s’han de proporcionar al lloc on prefereixin el pacient i la seva família, sempre 
que sigui adequat a les seves necessitats. En general, el lloc on se sentiran més còmodes i segurs i 
on podran mantenir una vida tan normalitzada com sigui possible és ca seva, de manera que s’han 
de posar tots els recursos necessaris per garantir una assistència de qualitat en aquest entorn 
familiar i evitar les visites reiterades a l’hospital o els ingressos innecessaris. Així mateix, és 
fonamental garantir una bona coordinació amb els diferents nivells assistencials que atenen el 
pacient. Cal mantenir la implicació del metge o pediatre de família en les cures d’aquests infants; 
per aconseguir-hi, cal un exercici d’intercanvi regular d’informació entre l’equip de cures pal·liatives 
pediàtriques i el centre de salut de zona (per mitjans telemàtics, per telèfon o en persona), a fi de 
consensuar actuacions i optimitzar al màxim l’atenció domiciliària. 
 
Cal posar èmfasi en el fet que la fase de final de la vida no és el mateix que la situació de darrers 
dies. 
 
La fase de final de la vida pot durar mesos; el desenllaç no és imminent, al contrari que en la 
situació de darrers dies, de manera que és molt important la coordinació amb tots els professionals 
que atenen l’infant i la seva família. 
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Figura 18. Longitudinalitat 
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Creant enllaços: transició i transferència dels pacients 
crònics complexos  
L’etapa de transició 
És el traspàs planificat i amb un propòsit de millora del nivell d’atenció pediàtrica al nivell d’atenció 
d’adults, tant des de l’atenció primària com des de l’atenció hospitalària. 
 
Està demostrat que una transició ben planejada optimitza les habilitats d’autocura del pacient i 
incideix en la disminució de la morbimortalitat.43 
 
El període de transició podria ser el moment ideal per repensar el diagnòstic, el pronòstic i la gestió 
del cas, i repetir les proves diagnòstiques quan estiguin indicades, tenint en compte que la innovació 
en genètica i genòmica ens du a replantejar-nos contínuament el diagnòstic en els casos amb 
dubtes diagnòstics importantes.26 
 
L’avaluació psicosocial s’ha de fer abans i després que els adolescents abandonin el sistema 
pediàtric. 
 
Si bé els informes d’alta hospitalària i les comunicacions d’alta hospitalària entre els especialistes 
hospitalaris i els metges de família s’utilitzen formalment i adequadament, la informació de les 
cures infermeres per mitjà d’informes d’alta no ha estat implantada adequadament entre nivells 
assistencials, malgrat que és important per assegurar la continuïtat assistencial de qualitat i segura. 
Proposam que s’elaborin informes d’alta tant en atenció hospitalària com en atenció primària. 
 
La transició —ja sigui de pediatria a adults o entre nivells assistencials— és un dels factors més 
importants per predir l’abandonament de certes teràpies o la rehospitalització en 30 dies. Per això, 
cal incidir en el fet que cal elaborar aquest document.44, 45 
 
El contacte entre l’atenció hospitalària i l’atenció primària no s’ha d’establir només per transmetre 
informació, sinó també per obtenir-ne. 
 
Un pla de transició correcte permet optimitzar la coordinació entre serveis o àmbits assistencials i 
millorar la continuïtat assistencial. 
 
El pacient i la família han de percebre en aquesta etapa que els professionals dels diferents nivells 
assistencials estan sincronitzats. Amb la transferència de la història de salut que conté tota la 
informació del procés del pacient, s’evitaran duplicitats i es proporcionarà el tractament més 
apropiat en cada moment. 
 
Etapa de transferència de pediatria a adults en APS 
Aquesta etapa s’ha de fer mitjançant la reunió de cas per dur a terme la transició entre l’equip de 
pediatria del centre de salut (pediatre i infermera de pediatria) i la infermera i el metge de medicina 
familiar i comunitària assignats a l’adolescent, l’EAPCCin i la treballadora social o la infermera 
gestora de casos. 
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La reunió té aquests objectius: 

 Traspassar la informació sobre el cas. 
 Establir les activitats que ha de fer l’equip d’adults. 
 Detectar les necessitats de formació. 
 Establir el primer contacte amb l’EAPCCin. 
 
Després de la reunió, es pot fer una primera visita conjunta de pediatria i adults. L’equip d’adults ha 
de fer la valoració i el pla de cures i, si cal, ha d’incloure el pacient en el Programa Pacient Crònic 
Complex. 
 
Figura 19. Etapa de transferència de pediatria a adults en atenció primària. 

 
 
 
Etapa de transició d’especialista hospitalari pediàtric a especialista hospitalari d’adults 
Les entrevistes als pares i mares —així com les entrevistes a altres persones—27 destaquen la 
necessitat que els centres de pediatria i d’adults es comuniquin activament per transferir la història 
clínica o de vida del pacient de manera adequada. També remarquen el fet que és necessari i 
fonamental que l’equip d’adults sigui proactiu a l’hora de conèixer el pacient.36 En les entrevistes 
que es fan, s’hi constata si no es du a terme aquesta transició, si es perd informació sobre el procés 
i si es generen fantasies de por i d’incertesa, la qual cosa predisposa de manera negativa a la 
transferència. Cal que tots dos equips de salut s’anticipin, programin la transició i lliurin informació 
constant i oportuna sobre el procés. 
 
La fragmentació de l’atenció sanitària secundària segons les especialitats i subespecialitats 
mèdiques no afavoreix un traspàs de pacients adolescents amb malaltia crònica compleja.46 
 
Cal determinar un referent en l’atenció hospitalària d’aquests adolescents, que recomanam que 
sigui l’especialista hospitalari de referència. Per això, es proposa establir una comissió formada per 
pediatres experts en neurologia i malalties rares i per especialistes d’adults (neuròlegs, 
internistes…), que seran els que decideixi l’especialista de referència de l’adolescent amb malaltia 
crònica complexa que passa a ser controlat per l’hospital d’adults. 
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Figura 20. Etapa de transició d’especialista hospitalari pediàtric a especialista hospitalari d’adults 

 
 
 
 
 
El pediatre responsable del pacient ha de comunicar a la família la decisió de transferir el cas al 
sistema d’adults amb el temps necessari perquè es faci de manera progressiva i segura. 
 
L’equip de pediatria ha de redactar un informe en el qual figuri l’evolució del pacient i la seva 
malaltia, les cures que necessita, les decisions preses i la forma de contactar amb l’equip en cas 
que altres especialistes ho necessitin. 
 
Etapa de transició entre l’hospital i l’APS o viceversa 
El procés de transició entre l’hospital i l’APS ha quedat plasmat en la base d’aquest programa, ja 
que serà l’EAPCCin el que guiarà el pacient fins al seu equip d’APS. 
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«Uno llega a la vida con un ovillo de hilos en la mano. Nadie conoce el diseño 
final de la tela que tejerá, pero en cierto momento del bordado uno puede mirar 

hacia atrás y decir: ¡Claro! ¿Cómo iba a ser de otra manera? En aquella 
punta brillante de la madeja estaba el comienzo de una trama». 

Gioconda Belli, El país bajo mi piel 
 

S’ajusta al patró, el que s’ha teixit? Avaluació i indicadors 
És necessari avaluar resultats en salut; comparar-los; traslladar-los a la presa de decisions, i 
observar els principis de transparència i rendició de comptes. 
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Annex 1. Procés de selecció de criteri de cronicitat 
complexa en la infància i l’adolescència 
 
L’anàlisi dels diagnòstics de malalties cròniques que podien indicar complexitat en pediatria va 
començar amb l’anàlisi dels diagnòstics proposats per Feudtner. 
 
Inicialment, es varen obtenir 13.008 diagnòstics (no pacients) sobre una població total de 226.002 
menors de 0 a 18 anys (5,7 %). En una primera ronda, es varen eliminar els diagnòstics que 
clarament no eren pediàtrics. A continuació, després que el grup PEDCRON valoràs els resultats, es 
varen eliminar tots els diagnòstics que es considerà que no indicaven complexitat o que podien 
generar confusió. D’aquesta manera, es varen obtenir 4.555 diagnòstics. Al final, es varen revisar 
una altra vegada, després de comprovar que les prevalences de determinades malalties no es 
corresponien amb les esperades. Es varen eliminar els diagnòstics discordants un a un i es varen 
revisar duplicitats, confusions i errors de codificació, que varen dur a descartar diagnòstics. 
Finalment, es varen considerar 4.461 diagnòstics que podien indicar complexitat en pediatria. 
 
Per presentar els resultats, s’han reclassificat les patologies segons la CIM-9, i no segons els grups 
proposats per Feudtner. 
 
Cardiologia 268 
Congènit 1.684 
Embaràs 178 
Gastroenterologia 59 
Hematològic 132 
Infeccioses 5 
Malignitat 328 
Metabòlic 894 
Nefrologia 82 
Neurologia 680 
Osteoarticular 37 
Respiratori 0 
Salut mental 114 

TOTAL 4.461 
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Annex 2. Llista de diagnòstics d’alerta 
Diagnòstics que orienten la identificació d’un pacient crònic complex 
Per elaborar la llista de diagnòstics que orienten la identificació d’un PPCin (diagnòstics d’alerta), 
s’ha recorregut als que ha definit Feudtner2 per grups de diagnòstics de la CIM-9. Cal tenir en 
compte que la versió de la CIM-9 actual de l’e-SIAP presenta nombroses limitacions que han 
condicionat la selecció de diagnòstics. 
 
Hi ha multitud d’errors en els conjunts de sinònims registrats en l’e-SIAP: per exemple, el diagnòstic 
«esclerosi tuberosa» s’ha associat al de «nevus múltiple», de manera que no es poden tenir dades 
fiables de la prevalença d’aquesta patologia a les Balears. 
 
Recentment, s’ha incorporat en l’e-SIAP una eina que facilita el tancament d’episodis. Així i tot, ara 
com ara, molts de problemes de salut inactius estan actius en l’e-SIAP, com la prematuritat greu, 
que està activa tot i que l’infant tingui més d’un any. 
 
Moltes de les malalties rares (freqüents entre els PPCin) no tenen codi CIM-9 que permeti 
identificar-les de forma directa. 
 
Alguns diagnòstics de l’e-SIAP s’han associat a codis de la CIM-9 no vàlids (codis incomplets), que 
per tant no són en la llista de Feudtner. 
 
La llista de Feudtner, l’han analitzada exhaustivament dos pediatres i dues infermeres de pediatria i 
l’ha revisada una experta en codificació. 
 
Se n’han eliminat una sèrie de diagnòstics que no s’associen de manera clara al PPCin. 
 
Se n’han eliminat alguns diagnòstics associats a sinònims discordants (micosi fungoide, esclerosi 
tuberosa, alteracions del metabolisme proteic, etc.). 
 
Les malalties del període perinatal (prematuritat, asfíxies neonatals) s’han seleccionat només en 
pacients menors d’un any, ja que s’ha considerat que les seqüeles d’aquestes malalties permeten 
identificar aquests pacients en altres categories diagnòstiques (per exemple, paràlisi cerebral). 
 
S’ha desestimat el grup de patologies de l’aparell respiratori, perquè l’explotació de les dades de l’e-
SIAP no permet distingir amb claredat la patologia respiratòria aguda de la crònica. A més, moltes 
de les patologies respiratòries rellevants en pediatria estan incloses en altres categories de la CIM-
9, i els pacients amb una patologia de base que genera complicacions respiratòries ja són captats 
per la malaltia de base mateixa. 
 
La llista de Feudtner inclou molts de codis de procediments. Aquests codis tenen utilitat per 
identificar pacients en el CMBD, però no en l’e-SIAP, de manera que no s’han tingut en compte. 
 
Després d’aquesta exhaustiva revisió, es presenta la llista següent, que inclou totes les possibles 
neoplàsies malignes i 289 diagnòstics, classificats en les categories de la CIM-9. 
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Llista de diagnòstics d’alerta de PPCin 

Neoplàsies: 140-209 i 230-239 

Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques, i trastorns de la immunitat 
253.2 Panhipopituïtarisme 
253.5 Diabetis insípida 
255.0 Síndrome de Cushing 
255.2 Trastorns adrenogenitals 
259.4 Nanisme no classificat a cap altre lloc 
270.0 Trastorn del transport i el metabolisme d’aminoàcids 
270.1 Fenilcetonúria (PKU) 
270.2 Altres alteracions del metabolisme d’aminoàcids aromàtics 
270.3 Alteracions del metabolisme d’aminoàcids de cadena ramificada 
270.4 Alteracions del metabolisme d’aminoàcids sulfurats 
270.5 Alteracions del metabolisme de la histidina 
270.6 Trastorns del metabolisme del cicle de la urea 
270.8 Altres trastorns especificats del metabolisme dels aminoàcids  
270.9 Trastorn no especificat del metabolisme dels aminoàcids  
271.0 Glicogenosi 
271.1 Galactosèmia 
271.9 Trastorn no especificat del transport i el metabolisme dels carbohidrats 
272.01 Hipercolesterolèmia familiar  
275.1 Trastorns del metabolisme del coure 
275.2 Trastorns del metabolisme del magnesi 
275.3 Trastorns del metabolisme del fòsfor 
277 Altres trastorns del metabolisme i trastorns del metabolisme no especificats 
277.0 Fibrosi quística 
277.00 Fibrosi quística sense menció d’ili meconial 
277.01 Fibrosi quística amb menció d’ili meconial 
277.02 Fibrosi quística amb manifestacions pulmonars 
277.03 Fibrosi quística amb manifestacions gastrointestinals 
277.09 Fibrosi quística amb altres manifestacions 
277.1 Trastorns del metabolisme de les porfirines 
277.2 Altres trastorns del metabolisme de purines i pirimidines 
277.6 Altres deficiències d’enzims circulants 
277.7 Síndrome X dismetabòlica 
277.3 Amiloïdosi 
277.5 Mucopolisacaridosi 
279.0 Immunodeficiència humoral 
279.04 Hipogammaglobulinèmia congènita 
279.06 Immunodeficiència variable comuna 
279.09 Altres immunodeficiències humorals 
279.1 Immunodeficiència cel·lular 
279.10 Immunodeficiència amb defecte predominant de limfòcits T no especificada 
279.11 Síndrome de Di George 
279.12 Síndrome de Wiskott-Aldrich 
279.13 Síndrome de Nezelof 
279.19 Altres immunodeficiències cel·lulars 
279.2 Immunodeficiència combinada 
279.4 Malaltia autoimmunitària no classificada a cap altre lloc 
255.13 Síndrome de Bartter  
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Malalties de la sang i els òrgans hematopètics (280-289) 
282.0 Esferocitosi hereditària 
282.6 Malaltia drepanocítica 
282.60 Malaltia drepanocítica no especificada 
284 Anèmia aplàstica i altres síndromes de fallida medul·lar 
284.0 Anèmia aplàstica constitucional 
284.8 Altres anèmies aplàstiques especificades 
284.9 Anèmia aplàstica no especificada 
286.0 Trastorn congènit de factor VIII 
286.3 Deficiència congènita d’altres factors de la coagulació 
288.2 Anomalies genètiques dels leucòcits 
135 Sarcoïdosis 

Trastorns mentals (290-319) 
318.0 Retard mental moderat 
318.2 Retard mental profund 

Malalties del sistema nerviós i els òrgans dels sentits (320-389) 
327.25 Síndrome d’hipoventilació alveolar central congènita 
330.0 Leucodistròfia 
330.1 Lipidosis cerebrals 
330.8 Altres degeneracions cerebrals especificades de la infància 
330.9 Degeneració cerebral de la infància no especificada 
331.4 Hidrocefàlia obstructiva 
331.8 Altres degeneracions cerebrals 
331.9 Degeneració cerebral no especificada 
333.0 Altres malalties degeneratives de nuclis de la base 
333.4 Corea de Huntington 
333.5 Altres corees 
333.7 Distonia de torsió adquirida 
333.9 Altres malalties extrapiramidals i trastorns de moviment anormal, i malalties extrapiramidals i 

trastorns de moviment anormal no especificats 
333.90 Malaltia extrapiramidal i trastorn de moviment anormal no especificats 
333.99 Altres malalties extrapiramidals i trastorns anormals del moviment 
334.0 Atàxia de Friedreich 
334.1 Paraplegia espàstica hereditària 
334.2 Degeneració cerebel·losa primària 
334.3 Altres atàxies cerebel·loses 
334.4 Atàxia cerebel·losa en malalties classificades en un altre lloc 
334.8 Altres malalties espinocerebel·loses 
335.0 Malaltia de Werdnig-Hoffmann 
335.1 Atròfia muscular espinal 
335.2 Malaltia de la neurona motora 
335.20 Esclerosi lateral amiotròfica 
335.21 Atròfia muscular progressiva 
335.22 Paràlisi bulbar progressiva 
335.23 Paràlisi pseudobulbar 
335.24 Esclerosi lateral primària 
343.0 Diplegia  
343.1 Hemiplegia  
343.2 Quadriplegia  
343.3 Monoplegia  
343.4 Hemiplegia infantil 
343.8 Altres paràlisis cerebrals infantils especificades 
343.9 Paràlisi cerebral infantil no especificada 
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344.61 Síndrome de cua de cavall amb bufeta neurogènica 
344.0 Quadriplegia i quadriparèsia 
345.0 Epilèpsia no convulsiva generalitzada 
345.00 Epilèpsia no convulsiva generalitzada sense menció d’epilèpsia no tractable 
345.11 Epilèpsia convulsiva generalitzada amb epilèpsia no tractable 
345.41 Epilèpsia parcial amb alteració de la consciència amb epilèpsia no tractable 
345.61 Espasmes infantils amb epilèpsia no tractable 
345.71 Epilèpsia parcial contínua amb epilèpsia no tractable 
345.91 Epilèpsia no especificada amb epilèpsia no tractable 
348.1 Lesió cerebral anòxica 
348.4 Compressió cerebral 
359.0 Distròfia muscular hereditària congènita 
359.1 Distròfia muscular progressiva hereditària 
359.3 Paràlisi periòdica familiar 

Malalties de l’aparell circulatori (390-459) 
416.0 Hipertensió pulmonar primària 
416.1 Cardiopatia cifoescoliòtica 
416.8 Altres malalties cardiopulmonars cròniques 
416.9 Malaltia cardiopulmonar crònica no especificada 
424.0 Trastorns de la vàlvula mitral 
424.2 Trastorns de la vàlvula tricúspide especificats com a no reumàtics 
424.3 Trastorns de la vàlvula pulmonar 
425.0 Fibrosi endomiocardíaca 
425.2 Miocardiopatia obscura de l’Àfrica 
425.3 Fibroelastosi endocardíaca 
425.4 Altres miocardiopaties primàries 
425.8 Miocardiopatia en altres malalties classificades en un altre lloc 
426.0 Blocatge auriculoventricular complet 
426.81 Síndrome de Lown-Ganong-Levine 
426.82 Síndrome de QT llarg 
426.89 Altres trastorns de conducció especificats 
426.9 Trastorn de conducció no especificat 
428.0 Insuficiència cardíaca congestiva no especificada 
434.01 Trombosi cerebral amb infart cerebral 
434.91 Oclusió d’artèria cerebral no especificada amb infart cerebral 
446.0 Poliarteritis nodosa 
446.21 Síndrome de Goodpasture 
446.4 Granulomatosi de Wegener 
446.6 Microangiopatia trombòtica 
446.7 Malaltia de Takayasu 
453.0 Síndrome de Budd-Chiari 

Malalties de l’aparell digestiu (520-579) 
553.3 Hèrnia diafragmàtica 
571.4 Hepatitis crònica 
571.40 Hepatitis crònica no especificada 
571.49 Altres hepatitis cròniques 
571.5 Cirrosi hepàtica sense menció d’alcohol 
571.6 Cirrosi biliar 
571.9 Hepatopatia crònica no especificada sense menció d’alcohol 
  



60 Programa d’Atenció a Infants i Adolescents amb Malalties  
Cròniques Complexes: Teixint ponts per tenir-ne cura 

 

 

Malalties de l’aparell genitourinari (580-629) 
585 Malaltia renal crònica 
585.3 Malaltia renal crònica, estadi III (moderada) 
585.5 Malaltia renal crònica, estadi V 
585.6 Malaltia renal terminal 
596.4 Atonia de la bufeta urinària 
596.53 Paràlisi de la bufeta urinària 
596.54 Bufeta urinària neurogènica NE 

Malalties del sistema musculoesquelètic i el teixit connectiu (710-739) 
710.0 Lupus eritematós sistèmic 
710.1 Esclerosi sistèmica 

Anomalies congènites (740-759) 
742.9 Anomalia no especificada del cervell, la medul·la espinal i el sistema nerviós 
745.0 Tronc comú 
745.10 Transposició completa dels grans vasos 
745.11 Ventricle dret amb sortida doble 
745.12 Transposició dels grans vasos corregida 
745.2 Tetralogia de Fallot 
745.3 Ventricle comú 
745.60 Defecte dels coixinets endocardíacs de tipus no especificat 
745.61 Defecte d’ostium primum 
745.69 Altres defectes dels coixinets endocardíacs de tipus no especificat 
746.01 Atrèsia congènita 
746.02 Estenosi congènita 
746.09 Altres anomalies de la vàlvula pulmonar de tipus no especificat 
746.1 Atrèsia i estenosi congènites de la vàlvula tricúspide 
746.2 Anomalia d’Ebstein 
746.3 Estenosi congènita de la vàlvula aòrtica 
746.4 Insuficiència congènita de la vàlvula aòrtica 
746.5 Estenosi mitral congènita 
746.6 Insuficiència mitral congènita 
746.7 Síndrome d’hipoplàsia del cor esquerre 
746.81 Estenosi subaòrtica 
746.83 Estenosi infundibular pulmonar 
746.85 Anomalia de l’artèria coronària 
746.86 Blocatge cardíac congènit 
746.87 Malposició del cor i l’àpex cardíac 
747.1 Coartació de l’aorta 
747.10 Coartació de l’aorta (preductal) (postductal) 
747.20 Anomalia aòrtica no especificada 
747.21 Anomalies de l’arc de l’aorta 
747.22 Atrèsia i estenosi aòrtiques 
747.29 Altres anomalies de l’aorta de tipus no especificat 
747.4 Anomalies de les grans venes 
747.40 Anomalia de les grans venes no especificada 
747.42 Drenatge anormal parcial de venes pulmonars 
747.49 Altres anomalies de les grans venes 
747.81 Anomalies del sistema cerebrovascular 
750.3 Fístula traqueoesofàgica, atrèsia i estenosi esofàgiques 
751.1 Atrèsia i estenosi de l’intestí prim 
751.2 Atrèsia i estenosi de l’intestí gros, el recte i el conducte anal 
751.3 Malaltia de Hirschsprung i altres trastorns funcionals congènits del còlon 
751.61 Atrèsia biliar  
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751.62 Malaltia quística congènita del fetge 
751.9 Anomalia no especificada de l’aparell digestiu 
753.5 Extròfia de la bufeta urinària  
756.16 Síndrome de Klippel-Feil 
756.4 Condrodistròfia 
756.50 Osteodistròfia no especificada 
756.51 Osteogènesi imperfecta 
756.52 Osteopetrosi 
756.53 Osteopoiquilosi 
756.54 Displàsia fibrosa poliostòtica d’os 
756.55 Displàsia condroectodèrmica 
756.56 Displàsia epifisial múltiple 
756.6 Anomalies diafragmàtiques 
756.7 Anomalies de la paret abdominal 
756.71 Síndrome de l’abdomen de pruna 
758.0 Síndrome de Down 
758.1 Síndrome de Patau 
758.3 Síndromes de deleció autosòmica 
758.4 Translocació autosòmica equilibrada en l’individu normal 
758.6 Disgènesi gonadal 
758.7 Síndrome de Klinefelter 
758.8 Altres afeccions produïdes per anomalies cromosòmiques 
758.9 Afeccions produïdes per anomalia d’un cromosoma no especificat 
759.8 Altres anomalies especificades 
759.81 Síndrome de Prader-Willi 
759.82 Síndrome de Marfan 
759.83 Síndrome de cromosoma X fràgil  

Altres afeccions originades durant el període perinatal (760-779) 
765 Trastorns relacionats amb gestació curta i pes baix en néixer 
765.0 Immaduresa extrema (només menors d’1 any) 
765.00 Immaduresa extrema (pes no especificat) 
765.02 Immaduresa extrema (500-749 g) 
765.03 Immaduresa extrema (750-999 g) (només menors d’1 any) 
765.12 Altres nadons preterme (500-749 g) 
765.13 Altres nadons preterme (750-999 g) 
765.22 24 setmanes de gestació completes 
765.23 25-26 setmanes de gestació completes 
765.24 27-28 setmanes de gestació completes 
767.0 Hemorràgia subdural i cerebral 
768.5 Asfíxia greu durant el part 
770.7 Malaltia respiratòria crònica originada en el període perinatal 
771.0 Rubèola congènita 
771.1 Infecció congènita per citomegalovirus 
772.13 Hemorràgia intraventricular de grau III 
772.14 Hemorràgia intraventricular de grau IV 
773.4 Kernicterus per isoimmunització 
774.7 Kernicterus no causat per isoimmunització 
777.53 Enterocolitis necrosant del nadó, estadi III 
779.7 Leucomalàcia periventricular 
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Codis V. Classificació suplementària de factors que influeixen en l’estat de salut i en el contacte amb els 
serveis sanitaris (V01-V91) 
V42.1 Trasplantament de cor 
V42.0 Trasplantament de ronyó 
V42.2 Portador de vàlvula cardíaca 
V42.6 Trasplantament de pulmó 
V42.7 Trasplantament de fetge 
V42.81 Trasplantament de medul·la òssia  
V42.83 Trasplantament de pàncrees 
V42.84 Trasplantament d’intestí 
V43.2 Substitució de cor 
V43.3 Substitució de vàlvula cardíaca 
V44.0 Traqueostomia 
V44.1 Gastrostomia 
V44.2 Ileostomia 
V44.3 Colostomia 
V44.4 Altres obertures artificials del conducte gastrointestinal 
V44.5 Cistostomia  
V44.6 Altres obertures artificials de l’aparell urinari 
V45.2 Presència de dispositiu de drenatge del líquid cefaloraquidi 
V45.00 Dispositiu cardíac no especificat 
V45.01 Marcapassos cardíac 
V45.1 Estat de diàlisi renal  
V45.73 Absència adquirida de ronyó 
V45.74 Altres parts del tracte urinari 
V45.72 Estómac d’intestí (gros) (prim) 
V45.75 Absència adquirida d’estómac 
V46 Altres dependències de màquines i dispositius 
V46.0 Dependència d’aspirador 
V46.1 Dependència de respirador (ventilador) 
V46.2 Oxigen suplementari 
V53.31 Marcapassos cardíac 
V55.0 Atenció de traqueostomia 
V55.1 Atenció de gastrostomia 
V55.2 Atenció d’ileostomia 
V55.3 Atenció de colostomia 
V55.4 Atenció d’altres obertures artificials del tub digestiu 
V55.6 Atenció d’altres obertures artificials de l’aparell urinari 
V55.9 Atenció d’obertura artificial no especificada 
V55.1 Atenció de gastrostomia 
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Annex 3. Valoració infermera per necessitats 
Adaptació del model de l’e-SIAP per a adults i del model Osakidetza pediàtric. 
 
1. Necessitat de respiració 

Anotar el cuidador principal. 

a) Exploració: 

I. Tipus de respiració (toràcica/abdominal/mixta), evolució i canvis que manifesten els 
pares o el pacient (ritme, freqüència cardíaca, respiratòria, augment o pèrdua de plor, 
reflex de la tos, esternuts, glotis, coloració, expectoració). 

II. Dispnea (sí/no). Manera de respirar. 

III. Ajuda per respirar (sí/no). Mesures adoptades (humidificadors, rentades): 

1. VMNI o VMI i detallar-ne el tipus: BIPAP, respirador, etc. 

2. Traqueostomia. 

3. Dispositius d’ajuda, com ara: 

– Oxigenoteràpia (especificar-ne el tipus i la modalitat). 

– Nebulitzador. 

– Fisioteràpia respiratòria. 

IV. Hàbit tabàquic (dels pares i de l’infant i el motiu pel qual ho fan i des de quan): 

1. Fumador. 

2. Exfumador. 

V. Freqüència cardíaca / tensió arterial / coloració de la pell i de les mucoses. 

b) Conductes i altres dades d’interès. 
 
2. Necessitat d’alimentació (menjar i beure) 

a) Exploració: 

I. Al·lèrgies/intoleràncies. 

II. Falta de peces dentàries (sí/no). Estat dental (ortodòncies, higiene bucal, pròtesis). 

III. Lesió de les mucoses i de la cavitat oral. 

IV. Canvis en: succió, deglució, digestió, tolerància, pes, hidratació, gana, vòmits, nàusees, 
reflux gastroesofàgic i baveig. 

V. Talla, pes, IMC, perímetre cranial, percentil. 

VI. Disfàgia (sí/no). Dificultat en la masticació. Dificultat en la digestió. 

VII. Tipus de dieta i pauta prescrita: bomba d’alimentació, amb xeringa: 

1. Aportació d’aliments o líquids extra. 

2. Suplementació. 

VIII. Grau d’autonomia per menjar (de 0 —sol— a 4 —suplència total). 

IX. Gana (sí/no) i aliments que li agraden i que no li agraden. 
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X. Lactància —tipus, durada i satisfacció. 

XI. Sonda d’alimentació (sí/no): 

1. SNG. 

2. Botó gàstric. 

3. D’altres. 

4. Dades: darrer canvi, pròxim canvi, calibre, on es fa el canvi. 

b) Conductes i dades d’interès. 
 
3. Necessitat d’eliminació 

a) Exploració: 

I. Canvis que s’hagin produït a la femta, en el color de l’orina. 

II. Molèsties urinàries (sí/no). 

III. Pèrdua d’orina (sí/no). Control de l’esfínter uretral (enuresi nocturna…). 

IV. Menstruació. 

V. Patró d’eliminació: 

1. Deposició. 

2. Micció. 

VI. Ús de laxants. 

VII. Portador de sonda vesical (sí/no): 

1. Fixa. 

2. Intermitent (descàrregues). 

b) Conductes i dades d’interès. 
 
4. Necessitat de moure’s i manteniment de la postura adequada 

a) Exploració: 

I. Canvis percebuts. 

II. Limitacions per a les ABVD (sí/no). 

III. Ús de mesures o dispositius per deambular (sí/no). Tipus. 

IV. Pèrdua de força muscular (sí/no). 

V. Equilibri (estable/inestable). 

VI. Dolor (sí/no). 

VII. Amputacions (sí/no). 

VIII. Índex de Barthel. 

IX. Índex de Katz. 

X. PAQ (càlcul de l’activitat física). 

b) Hàbits: 

I. Exercici físic (sí/no). 
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II. Activitat física (mínima / lleugera / moderada / intensa / molt intensa). 

III. Rehabilitació (sí/no). Dies a la setmana que la rep. 

IV. Ús de material auxiliar (sí/no): pròtesi, cadira de rodes (tipus), fèrules, etc. 

c) Conductes i dades d’interès. 
 
5. Necessitat de dormir i descansar 

a) Exploració: 

I. Nivell d’activitat diària (sedentària / lleugera / moderada / activa / molt activa). 

II. Hores de son nocturnes. 

III. Hores de descans diürnes. 

IV. Canvis en el patró del son habitual (sí/no). 

V. S’aixeca descansat (sí/no). 

VI. Utilitza ajudes per dormir (sí/no). 

VII. Té dificultats per dormir (sí/no). 

b) Conductes i dades d’interès. 
 
6. Necessitat de vestir-se i desvestir-se 

a) Exploració: 

I. Grau d’autonomia per vestir-se (de 0 —autònom— a 4 —suplència total). 

II. Du roba i calçat adequats (sí/no). 

III. Canvi en la cura i l’aspecte personal (sí/no). 

IV. Utilitza ajudes mecàniques (sí/no). 

V. Té dificultats (sí/no). 

b) Conductes i dades d’interès. 
 
7. Necessitat de conservar la temperatura corporal 

a) Exploració: 

I. Temperatura corporal basal. 

II. Habitualment té fred (sí/no). 

III. Habitualment té calor (sí/no). 

IV. Adaptació als canvis tèrmics. 

V. Recursos que utilitza si té febre (antitèrmics / mesures físiques / d’altres). 

b) Conductes i dades d’interès. 
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8. Necessitat d’higiene i pell 
a) Exploració: 

I. Higiene adequada (sí/no). 

II. Estat de la pell (pell sana i hidratada / pell seca / pell escamada / plec cutani + / 
observacions). 

III. Grau d’autonomia per asseure’s (de 0 —autònom— a 4 —suplència total). 

IV. Picor (sí/no). 

V. Exploració corporal completa: pell. 

VI. Cremades (sí/no). 

VII. Úlceres vasculars (sí/no). 

VIII. Ferides/lesions (sí/no). Tipus (quirúrgica, per caiguda, etc.). 

IX. Cura (sí/no). 

X. Edemes (sí/no). 

XI. Escala de Braden > 5 anys i < 5 anys. 

XII. Úlceres per pressió (sí/no). 

XIII. Ús de protectors cutanis. 

XIV. Ús de dispositius per a prevenció de les UPP. 

XV. Ús de dispositius invasius que augmenten la cura de la pell: gastrostomia, traqueotomia, 
SV, ventilació mecànica, material ortoprotètic, etc. 

b) Conductes i dades d’interès. 
 
9. Necessitat d’evitar perills 

a) Exploració: 

I. Valoració mental i afectiva (sí/no). 

II. Nivell de consciència (alerta/obnubilat/estuporós/comatós). 

III. Alteracions sensorials (sí/no). Especificar-les: 

1. Auditiva, i si usa pròtesis. 

2. Visual, i si usa pròtesis. 

3. Olfactiva. 

4. Gustativa. 

5. Tàctil. 

IV. Escala de risc de caigudes. 

V. Antecedents de caigudes (sí/no). 

VI. Valoració de l’habitatge (sí/no). Registre. 

b) Hàbits: 

I. Compliment del pla terapèutic (sí/no). 

II. Estat vacunal correcte (vegeu el calendari vacunal) (sí/no). 
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III. Utilització de mecanismes de prevenció de MTS (sí/no). 

IV. Consum de drogues i alcohol (sí/no). 

V. Situacions actuals estressants (sí/no), tant de l’infant com dels familiars. 

VI. Manifestacions de baixa autoestima (sí/no), tant de l’infant com dels familiars. 

VII. Controls de salut periòdics (sí/no). 

c) Conductes i dades d’interès. 
 
10. Necessitat de comunicar-se 

a) Exploració: 

I. Canvis percebuts + mesures usades. 

II. Capacitat visual (de 0 —hi veu adequadament amb ulleres o sense— a 3 —és cec). 

III. Capacitat auditiva (de 0 —hi sent convenientment amb audiòfons o sense— a 3 —és 
sord). 

IV. Comunicació verbal (de 0 —parla normalment— a 3 —és incapaç de comunicar-se). 

V. Memòria (de 0 —normal— a 3 —amnèsia quasi total). 

VI. Orientació (de 0 —orientat en l’espai i en el temps— a 3 —completament desorientat). 

VII. Comprensió (de 0 —comprèn bé el que se li explica o demana— a 3 —no ho 
comprèn). 

VIII. Coherència verbal / no verbal. 

IX. Relació afectiva percebuda. 

X. Sensació de soledat. 

XI. Llengua materna. 

XII. Persones significatives. 

XIII. Desenvolupament de la sexualitat infantil. 

XIV. Afàsia (sí/no). 

XV. Disàrtria (sí/no). 

XVI. Té sensació de soledat (sí/no). 

b) Cuidador principal: 

I. Té cuidador principal (sí/no): 

1. Nom del cuidador principal. 

2. Parentesc (mare/pare/esposa/marit/fill/filla/d’altres). 

3. Fomenta la independència del pacient (sí/no). 

4. Afavoreix la participació del pacient (sí/no). 

5. Sol·licita ajuda quan la necessita (sí/no). 

6. Mostra símptomes de cansament del rol del cuidador (sí/no). 

7. Canvis en relacions familiars/socials. 

8. Germans de l’infant: situació. 
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9. Observacions. 

10. Altres cuidadors. 

11. Test de Zarit reduït. 

12. Test de Zarit. 

c) Conductes i dades d’interès. 
 
11. Necessitat de viure segons valors i creences 

a) Exploració: 

I. Manifesta creences religioses/espirituals (sí/no). 

II. Conflictes entre la cura de salut i els seus valors (sí/no). 

III. Voluntats anticipades (sí/no). 

IV. Té dificultats per prendre decisions (sí/no). 

b) Conductes i dades d’interès. 
 
12. Necessitat de realització personal 

a) Exploració: 

I. Ha afectat la situació de la seva salut a la família (sí/no). 

II. Està satisfet amb el seu rol en l’àmbit familiar, comunitari i escolar (sí/no). 

b) Conductes i dades d’interès. 
 
13. Necessitat d’activitats recreatives 

a) Exploració: 

I. Activitats recreatives (sí/no). 

II. Manifesta estar avorrit (sí/no). 

III. Coneix els recursos de la comunitat (sí/no). 

IV. Activitats que fa i quines li agradaria fer. 

b) Conductes i dades d’interès. 
 
14. Necessitat d’aprendre 

a) Exploració: 

I. Centre escolar al qual assisteix: 

1. Ordinari. 

2. Especial. 

3. Mixt. 

II. Nivell d’entrevistes (analfabet, primària incompleta/completa, secundària, FP1, FP2, 
batxiller). 

III. Sap llegir i escriure / llegir / no sap ni llegir ni escriure. 

IV. Actualment té problemes de salut (sí/no). 
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V. Coneix les complicacions derivades (sí/no). 

VI. Identifica situacions d’alarma (sí/no). 

VII. Sap com actuar en una situació d’alarma (sí/no). 

VIII. Sap com coordinar diverses cures alhora (sí/no). 

IX. Té dificultats (sí/no). 

b) Cuidador principal/família: 

I. Sap quines són les cures necessàries de cada problema (sí/no). 

II. Coneix les complicacions derivades dels seus problemes (sí/no). 

III. Identifica situacions d’alarma (sí/no). 

IV. Sap com actuar en situacions d’alarma (sí/no). 

V. Sap coordinar diverses cures alhora (sí/no). 

VI. Té dificultat per aprendre (sí/no). 

VII. Té dificultat per resoldre problemes (sí/no). 

c) Conductes i dades d’interès.
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