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Introducció: els factors que acompanyen als pacients amb patologia crònica i 
que fan replantejar el model assistencial actual són: el gradual increment de la 
prevalença i comorbiditat de patologies cròniques, l’important consum de recursos 
sanitaris, i un sistema d’atenció fragmentat ineficient a l’hora de cobrir necessitats. 
Fruit de la discussió d’un grup d’experts sorgeixen aquestes recomanacions.

Mètode: elaborat per un grup de treball (2009-2011) format per experts de 
diferents nivells assistencials (primària, hospital, sociosanitari, salut mental, 
infermeria, gestió,...), amb una visió transversal del sistema i una atenció integral.

Resultat: el canvi que necessita un sistema sanitari és progressiu i multifactorial.

Conclusions i impacte objectius del Pla de Salut: atenció orientada al pacient 
crònic, millora de la resolució des dels primers nivells, alternatives assistencials, 
integració i coordinació de l’atenció. Document marc que pot ajudar a avançar en 
les estratègies del Pla de Salut en les organitzacions.
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Objectius: 
recomanacions senzilles 
per entitats proveïdores 
per començar a 
implantar un nou model 
d’atenció als pacients 
crònics, basades en:


