El pla estratègic per la prevenció,
control i tractament de les malalties
digestives i hepàtiques a Catalunya
Àrea estratègica de la prevenció,
tractament i control de les
neoplàsies del còlon a Catalunya.
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OBJECTIUS ESTRATÈGICS
Qualitat.
Formació.

Autoavaluació.
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Estimació de necessitats generades pel cribratge
poblacional de CCR a curt i llarg termini a través d’un
model de simulació. (M. Comas; F. Balaguer; X.Bessa)
ACCIONS 2015
Dades per unitat de cribratge
Nº Colonoscòpies

Hores endoscopista

Visites

Hores

cribratge

Nivell complexitat

Especialista

Especialista

seguiment

Nivell complexitat

Primària

Primària

Vistes en Consell genètic /CAR

Test genètics

Anatomia patològica nº biòpsies

S’ha facilitat informació al Departament de Salut per ajudar a la
planificació dels recursos segons la demanda prevista.
ACCIONS 2016
Des de la SCD es facilitarà un document a cada unitat de cribratge
amb aquesta informació.
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Document de posicionament sobre vigilància
postpolipectomía en pacients amb lesions
adenomatoses i serrades de còlon.
ACCIÓ 2015

 Definir una política única de la vigilància dels pòlips de còlon
dins i fora del cribratge.
 Model de gestió únic per l’atenció primària i especialitzada.
ACCIONS 2016

 Treball conjunt amb la CAMFiC per organitzar la difusió del
document.
 Formació dels metges de primària.
 Desenvolupar recursos per facilitar el correcte seguiment. (App que
permeti el càlcul de l'interval de vigilància)
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Formació

Curs de Formació Continuada
2015-2016
"Qualitat de la colonoscòpia“
09 de juny de 2016

Simposi: “Cribratge del CCR a les Comarques de Catalunya”

 Autoavaluació
Enquesta
•Coneixer

l'opinió dels digestòlegs de Catalunya sobre la qualitat de la
colonoscòpia i la necessitat d’avaluació continuada.
•En base als resultats proposar mesures per fomentar l’autoavaluació i facilitar la
formació en les àrees necessàries.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Feedback de l'enquesta
493 associats SCD
Associats especialitat digestologia

424

De 424 persones han contestat 119:

28,1% taxa de resposta
Representats
28 hospitals públics
15 centres privats

Monitorització de qualitat en el procediment de colonoscòpia– 6 Octubre 2015
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Conclusions

Punts
forts

Aspectes
a millorar.
Demandes

 Majoritàriament es fan colonoscòpies seguint criteris de
qualitat definits en guies clíniques (80%).
 Check list pre-colonoscòpia (75%)
 Plantilles predeterminades per fer els informes (80%).
 Hi ha una preocupació per a l’avaluació de la qualitat.
 Reconeixem que no avaluem la pràctica clínica de forma
rutinaria.

 Comptar amb endoscopistes i infermeria especialitzades.
 Disposar de sistemes de registre i avaluació dels indicadors
de qualitat de fàcil ús.
 Estimular la formació continuada i l’autoavaluació.
 Incentivar als professionals que treballen correctament
 Incorporar indicadors de qualitat percebuda pel pacient.

Monitorització de qualitat en el procediment de colonoscòpia– 6 Octubre 2015
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Sistemes de registre i avaluació dels indicadors
de qualitat de fàcil ús. Treball conjunta amb SEED
1. Disposar de «model únic» del informe de colonoscòpia.

2. Incorporació de la plantilla de l’informe en els sistemes de
documentació integrats (endobase-Olimpus; data-base
Pentax; Fujinon), amb possibilitat d’anàlisis «FACIL» de la
informació
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