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INTRODUCCIÓ
-Augment de casos de Càncer de Mama.
-Repercussió social.

-Tractament individualitzat.
-Necessitat de més proves diagnòstiques, de major
complexitat i especificitat.
-Augment del cost econòmic i del temps de sala en
Radiodiagnòstic.

INTRODUCCIÓ
Davant un servei multi disciplinar, que composa una Unitat de
Patologia Mamaria, es plantegen reptes amb la necessitat de
orientar, programar, triar per gravetat, compaginar temps de
diagnòstic i visites mèdiques, normalitzar la vida diària dels
pacients, reduir costos, augmentar rendibilitat de les sales,
participació en programes de cribratge poblacional…

- GESTIÓ DE CASOS: definida com «El
mètode de col·laboració dinàmic i sistemàtic
que permet proporcionar serveis de salut a
una població definida i coordinada» (CMSA)

INTRODUCCIÓ
- Procés dirigit a identificar les necessitats, dissenyar un pla d’intervenció

i coordinar les activitats amb els professionals i familiars implicats.
Mitjançant el qual la gestora de casos vela per a que la persona assoleixi
els objectius marcats, mobilitzant els recursos necessaris, garantint una

atenció integral i continuada que resolgui les necessitats de la persona i de
la seva família i el sistema.
-HISTORIA:

Infermera enllaç (1963)

Infermera Gestora (2009)

Es un valor creixent que cada CCAA ho gestiona segons els seus
recursos, per tant hi ha diversitat de models tot i que tot s’encamina a
organitzar una resposta sanitària adequada a les necessitats.

OBJETIUS
•
•

•
•

•
•

Enllaçar diferents unitats i millorar la transició entre elles
interconectant-les.
Augmentar la eficiència, evitar esperes innecessàries, duplicacions,
trasllats, pèrdua de pacients.
Millorar la qualitat assistencial.
Acompanyar al pacient a recórrer el sistema de salut amb eficiència
identificant les necessitats de RRHH i materials en cada cas
individualitzat.
Garantir la continuïtat assistencial.
Acurtar el temps de resposta i el inici del tractament.

Assumir noves competències i funcions
¨en terreno de nadie ¨
que poden no estar definides i estar en conflicte amb altres
perfils professionals, demostrant especial formació,
capacitat i professionalitat.

METODOLOGIA, FUNCIONS
• Integració de coneixements docents i investigadors.
• Lideratge amb coordinació en els diferents sistemes i nivells
assistencials.
• Pensament crític.
• Habilitats de comunicació, empatia, cuidatge integral i integrador,
professionalitat, habilitats d’avaluació i intervenció.
• Destresa en l’ús dels sistemes i tecnologies
de la d’informació.
• Autonomia i laxitud conceptual.
• Capacitat multi disciplinar i de treballar en equip.
• Advocar per la pacient: defendre, intercedir, mediar,
donar suport, protegir, recolzar, auxiliar, ajudar…
• Afavorir la comunicació entre diferents serveis.

METODOLOGIA, FUNCIONS
• Promoure resultats de qualitat.
• La necessitat de control de derivacions i gestió de visites tant del
nostre centre com d’altres col·laboradors del PCCM.
• Control, recitació i comunicació de cites per troballes derivades del
programa de cribratge.
• Seguiment de resultats d'Anatomia Patològica.
• Comunicació de troballes benignes i consells d’educació per la salut,
autoexploració, adhesió i fidelitat al PCCM, controls avançats…
• Facilitar entrada d’aquestes pacients al sistema de salut.
• Programació i el compliment dels temps en Diagnòstics Ràpids, no
oblidant la sobrecàrrega de les consultes mèdiques.
• Acompanyament en els actes intervencionistes en les diferents
disciplines de Diagnòstic per la Imatge.

RESULTATS
• Aquesta figura, amb totes aquestes funcions i

d’altres, se n’ocupa de la Gestió i l’atenció en
Patologia mamària dependent de Diagnòstic per la
Imatge, sent infermera Gestora i assistencial.
• Engloba: RM mamaria, Ecografia intervencionista,
Mamografia intervencionista, Seguiment i coordinació
de ROLL SNOLL, Gestió de casos...
• Col·labora amb: comitè oncològic de patologia
mamària, programa de cribratge, diagnostic ràpid,
citació de visites i proves diagnòstiques, selecció del
material intervencionista…
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RESULTATS
-Augment del nivell de satisfacció, fomentant un fil de
confiança amb la usuària des del primer contacte telefònic.

- Creant una atenció integral i d’acompanyament al pacient,
continuant amb la rebuda pels TERs durant la mamografia,
que fomenta la fidelitat en l’adhesió al programa i un tracte
de qualitat en la detecció i l’atenció.

- Reducció de l’ansietat de la pacient als processos
intervencionistes i en el diagnòstic.

- Oferint un cuidatge integral en el procés de diagnòstic i
seguiment.

RESULTATS
-Col·laboració en estudis d’investigació, en implantació de
nous protocols, en formació y educació per la salut.

- Agilitat en la comunicació interdisciplinària
- Reducció del temps de diagnòstic, de resposta quirúrgica
y de tractament neoadjuvant.

-Reducció de recitació de pacients augmentant la relació
cost/efectivitat de l’equip.

CONCLUSIONS
La G.C. pot tenir tasca assistencial conjunta a la
gestió de cassos, o ser purament gestora. Ha de ser
nexe entre la usuària i el sistema, acompanyant en el
diagnòstic i detecció de lesions mamàries, tant
benignes com malignes, advocant per les seves
necessitats, pel manteniment del seu benestar bio i
psicosocial i, vetllant, pel correcte ús sanitari, la
eficiència i millor cost-efectivitat, promovent la
garantia de qualitat.

CONCLUSIONS
•

Procés multi i interdisciplinari on totes les parts de
l’equip formen el tot.
Sense PCCM no hi ha usuària
Sense TER no hi ha mamografia
Sense Radiòleg no hi ha resultat
Sense resultat no hi ha intervenció
Sense intervenció no hi ha diagnòstic precoç
Sense diagnòstic precoç no hi ha curació.

•

Actuació consensuada de l’equip a la pacient per
reduir ansietat i la informació creuada.

CONCLUSIONS
•

Acompanyament pre, durant i post procediment per
millorar tolerància i reduir ansietat davant el procés i
possibles complicacions.

• Funció multi disciplinar, de nexe i professional per

afavorir la reducció del cost, ser més efectius i reduir el
temps de diagnòstic, de tractament, els desplaçaments
garantint el manteniment de la vida diària del pacient.

ARTÍCULOS DE INTERÉS
•J.M. Morales-Asensio. Gestión de casos y cronicidad compleja: conceptos, modelos, evidencias e

incertidumbres, Enferm Clin, 24 (2014), pp. 23-34.
•La gestión de casos como metodología para la conexión de los sistemas sanitario y social en España RSS

Descargar PDFJorge Garcés y Francisco Ródenas. Atencion Primaria, 2015-10-01, Volúmen 47, Número
8, Páginas 482-489, Copyright © 2014 Elsevier España, S.L.U.
•Las enfermeras gestoras de casos del Instituto Catalán de la Salud atienden casi 13.000 pacientes al año

(http://diarioenfermero.es/las-enfermeras-gestoras-de-casos-del-instituto-catalan-de-la-saludatienden-casi-13-000-pacientes-al-ano/)
•ICS CONSOLIDA LA INFERMERA GESTORA DE CASOS, INFERMERA DE PRÁCTICA AVAÇADA

(http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/248612/ca/lics-consolida-figurainfermera-gestora-casos-atendre-pacients-complexos.do)
•Enfermeras gestoras de casos; ¿Esa gran desconocida?, Mercedes Fraile Bravo, octubre 2014.
•“La enfermera gestora de casos es competencia de las CCAA” https://www.diariodicen.es/201509/la-

enfermera-gestora-de-casos-es-competencia-de-las-ccaa/

