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CRITERIS DE QUALITAT DE LES UNITATS DE MII A CATALUNYA

Resultats del qüestionari per a conèixer la realitat de  les 
Unitats de MII a Catalunya (estructura i procés) 



Complexitat dels Hospitals públics de Catalunya

1. Hospital primari o de proximitat. 
No disposen de Servei d’Aparell Digestiu, ni d’Unitat de MII. 

2. Hospitals secundaris amb especialitats de referència:

2 a. Hospitals secundaris sense unitats de MII 

2.b. Hospitals secundaris amb unitats de MII, amb opció d’inclusió de pacients en 
assaigs clínics i estudis de recerca. 

3. Hospitals terciaris d’alta complexitat amb Unitats de MII: 

Hospitals terciaris d’alta complexitat amb cirurgia d’alta especialització i amb opció 
d’inclusió de pacients en assaigs clínics, estudis de recerca i tractaments per ús 
compassiu.



No informació

Hospital primari sense especialista digestiu

Hospital secundari amb especialista 
digestiu, sense Unitat de MII

Hospital secundari amb especialista digestiu
i  Unitat de MII

Hospital terciari



Que s’ha fet durant l’any 2018?

• Auditoria externa per a l’acreditació d’Unitats de MII   (GETECCU). 
Canvi d’empresa auditora

• Reunions del consell consultor de pacients d’ACCU Catalunya

• Directori d’Unitats pediàtriques

• Cap reunió amb la Societat Catalana de Cirurgia

• Cap reunió amb CATSALUT



Acreditació d’Unitats de MII 

Hospitals acreditats 2017-18

- Hospital Clínic
- Consorci Sanitari Parc Taulí
- Hospital Universitari Mutua Terrassa 
- Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
- Hospital del Mar
- Hospital Vall d’Hebrón
- Hospital Sant Joan de deu

Hospitals que han sol·licitat acreditació:

- Hospital Josep Trueta
- Hospital de Viladecans
- Consorci Sanitari de Terrassa
- Hospital General de Catalunya

 Iniciativa i suport econòmic de GETECCU

Acreditació - validesa 1 any
Acreditació avançada- validesa 2 anys
Acreditació excel.lent- validesa 3 anys



No informació

Hospital primari sense especialista digestiu

Hospital secundari amb especialista 
digestiu, sense Unitat de MII

Hospital secundari amb especialista digestiu
i  Unitat de MII

Hospital terciari



Relació amb
ACCU 
Catalunya

Reunió constituent el 
dia 19 de maig 2018



Patroci

na:

Propostes dels membres del 

Consell Assessor
Sobre les administracions públiques

Dotar de recursos via gerència o direcció 

de l’hospital perquè la multidisciplinarietat

sigui real (espai, personal, etc.

Reconèixer la importància de les 

infermeres a les unitats i garantir-ne a 

les unitats per tal que es puguin fer 

torns

Les infermeres a jornada complerta, 

amb formació i pagades per 

l’Administració pública

Crear unitats pediàtriques de MII fóra de 

la província de BCN

Afavorir la igualtat de tractament a tot 

el territori

Arribar a l’assistència primària: més 

formació, diagnòstic precoç i criteris 

de derivació

Millorar la dotació de recursos de les 

unitats especialitzades per a modular les 

càrregues de treball

Centralitzar l’atenció de pacients amb MII 

per tal de proporcionar una atenció de 

qualitat als nens i adolescents afectes.

Eliminar la sectorització per àrees 

sanitàries.

Organització del 
Sistema Català de 
Salut i recursos amb 
els què compta



Creació del directori d’Unitats pediàtriques

Recollida de dades  a través de la Societat Catalana de Pediatria, mitjançant enquesta a 
tots pediatres gastroenteròlegs de Catalunya (tant atenció pública com privada).

Comissió  de treball amb 4 gastroenteròlegs pediàtrics (juliol de 2018)

 Gemma Pujol Hospital Sant Joan de deu
 Inés Loverdos. Consorci Sanitari Parc Taulí,
 M.LLuisa Masiques Hospital de Granollers, 
 Óscar Segarra Hospital Vall d’Hebrón

Unitats de MII amb Servei de Pediatria 
Unitats pediàtriques coordinades amb Unitats d’adults

Programa de transició estructurat





















FULL DE RUTA 2019 -2020

Ordenació de l’Assistència
• Acreditació Unitats
• Unitats pediàtriques
• Relació amb l’administració per acceptació 

de fluxos de derivació mèdico-quirúrgics

Relació amb els pacients (ACCU Catalunya)
• Receptivitat  amb la visió dels pacients 
• Actuació conjunta en les demandes a l’administració

Docència:
• Formació de residents (MASTER UOC  i reunions “meet the expert”) 
• Programes observació clínica  (grups reduits)
• Formació continuada de postgrau?  

Recerca
• Estudis epidemiològics amb la base de dades del Catsalut


