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 Actualment més de 46,8 milions de
persones pateixen demència al món.

 Es comptabilitzen 9,9 milions de
nous casos a l'any.

 2030: 74,7 milions de persones
afectades i al 2050: 131,5 milions.

World Health Organization and Alzheimer’s
Disease International. Dementia: A Public Health
Priority. Geneva: WHO; 2018

A Espanya: 800.000 persones afectades per la malaltia d'Alzheimer, i gairebé un total de 3,5
milions entre afectats i familiars.

Les previsions assenyalen que amb l´augment de l'esperança de vida, la xifra de persones
afectades es duplicarà per l'any 2050, el que sens dubte situa a aquesta malaltia com una
de les grans preocupacions de salut per l'Estat.
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Els serveis d'atenció requereixen de nous models
assistencials, dirigits no només vers la persona
amb demència, sinó a tota la unitat familiar, i que
proporcionin una cura proactiva i continua de totes les
persones involucrades.

Les famílies assumeixen la major part de la despesa (un 87% del total) 
i dedicació en la cura, invertint una mitjana de 70 h setmanals per 

atendre el seu ésser estimat, el que suposa un total de 286 h al mes



Que és la 
medicina 

col·laborativa



 Per equips interprofessionals
 Intervencions multi-components
 Presa de decisions compartida entre professionals sanitaris i

pacients, així com els seus cuidadors.

Medicina col·laborativa
o

Atenció centrada en el pacient

Model d'atenció crònica de Wagner
Enfocaments sistemàtics a llarg termini
per millorar el maneig de malalties en
lloc de tractar els símptomes aguts.

Es caracteritzen

Grup de Demències
Societat  Catalana de 

Geriatria i Gerontologia Galvin JE, et al. Neuro degener Dis Manag 2014. 4(6):455–469



Atendre les necessitats 
complexes dels pacients i 

proporcionar una assistència 
sanitària integrada a aquests 
pacients i als seus cuidadors.

MEDICINA 
COL.LABORATIVA

Inclou moltes professions dels sectors mèdic, infermeria, terapèutica i de suport psicosocial. 

cal centrar-se en la COL·LABORACIÓ INTERPROFESSIONAL, inclosos tots els proveïdors de salut i parts 
interessades en el tractament, cura i suport de les persones amb demència i els seus cuidadors 

És avantatjós integrar aquests equips dins de l'entorn d'atenció primària no aguda i ambulatòria per crear una 
col·laboració proactiva, estructural i a llarg termini



Models d’experiències col.laboratives en demència

Mostren evidència d'una major adherència a les pautes
d'atenció de la demència i indicadors de qualitat, incloent
millors resultats de salut i qualitat de vida, disminució de la
càrrega del cuidador i estalvi de costos en comparació amb
els models estàndards d'atenció.







Formació



Mòduls bàsics d’educació interprofessional i continguts 
d’aprenentatge



TAKE HOME MESSAGES



 Els models d’atenció col·laborativa són intervencions multi-components
basades en equips amb l’objectiu de millorar l’atenció centrada en el
pacient i proporcionar una estratègia pragmàtica per oferir assistència
mèdica i sanitària integrada a pacients i famílies.

 Els equips d’atenció transdisciplinària entrenats proporcionen atenció als
pacients i cuidadors, connecten amb els proveïdors d’atenció primària,
utilitzen eines d’avaluació completes per mesurar i supervisar les
necessitats bio-psicosocials dels pacients i cuidadors i donar resposta a
les intervencions.

 És essencial la comunicació oberta entre els membres de l’equip; treball
en equip; confiança i respecte per l’experiència de cada membre de
l’equip.

 Els protocols d’atenció han d’estar centrats en el pacient i en la família,
individualitzats i incorporar les aportacions del pacient i cuidador en un
procés compartit de presa de decisions.

 Cal incorporar resultats mesurables i indicadors de qualitat per demostrar
impactes, economia, eficiència i eficàcia.



Gràcies

91737@parcdesalutmar.cat
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