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Nota de premsa  
 

        

L’Atenció Primària de Lleida implanta el Projecte 
de gestió de casos per a malalts crònics 
complexos  
 
Aquest projecte es du a terme a tot el territori per tal de millorar l’atenció 
d’aquests pacients i els seus cuidadors en el seu entorn, apropant els 
tractaments al domicili i gestionant els tràmits necessaris. 
 

La Gerència Territorial de Lleida de l’Institut Català de la Salut ha implantat 

aquest octubre de 2017 el Projecte de gestió de casos per a malalts crònics 

complexos en la pràctica infermera. Aquest projecte compta amb dotacions al 

territori, tant de professionals integrats en els equips d’atenció primària 

(infermeria, treball social, i gestió i serveis) com de vehicles, i de l’equipament 

necessari per realitzar la seva activitat. 

La finalitat del projecte és millorar i apropar l’atenció als pacients amb un alt grau 

de complexitat (processos de dependència, malaltia crònica complexa o amb 

situacions de fragilitat) així com als seus cuidadors. Els professionals implicats, 

coordinats per la responsable d’infermeria de la Direcció d’Atenció Primària de 

Lleida (DAP), vetllen per tots els recursos que el malalt complex i els seus 

cuidadors necessiten, atenent cada cas de manera integral: valoració de 

necessitats, gestió dels tràmits administratius, coordinació per dur a terme els 

tractaments a domicili, entre altres accions. 

 

La iniciativa garanteix la continuïtat assistencial, racionalitza els recursos 

sanitaris, promou l’autonomia dels pacients i cerca els recursos sociosanitaris 

més adients per poder garantir als malalts i cuidadors una bona qualitat de vida. 

 

L’envelliment progressiu de la població, l’augment de l’esperança de vida i una 

realitat social cada cop més diversa són els principals motius de la posada en 

marxa d’aquest projecte. L’atenció als pacients crònics complexos requereix un 

abordatge complex i coordinat per diferents professionals sanitaris, en una 

societat amb cada cop més problemes de cronicitat, discapacitat i dependència. 

Davant d’aquesta realitat es planteja la necessitat d’incidir en l’atenció a la 

cronicitat, establint un model d’atenció sanitària i social que respongui amb 
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qualitat i de manera sostenible als requeriments de les persones en situació de 

cronicitat o en risc de patir-la. 

El Projecte gestió de casos per a malalts crònics complexos s’emmarca en el 

Programa de prevenció i atenció a la cronicitat de Catalunya (PPAC) del 

Departament de Salut. 
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