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1. Introdució



Malalties Minoritàries (MM)

Prevalença 5/10.000 habitants
7.000-8.000 MM (OMS)

300.000 afectats a Catalunya
3 milions en Espanya

30 milions a Europa



Treball en Xarxa 

Definició de Xarxa Clínica :

Les xarxes clíniques són grups de professionals de la salut, 
organitzacions sanitàries i consumidors que treballen de forma 
col·laborativa i coordinada per aconseguir un objectiu compartit, l'atenció 
sanitària de qualitat.

Les xarxes expertes proporcionen l'experiència clín ica i el lideratge 
per impulsar la presa de decisions en la posada en marxa d’accions 
que busquen reduir la variabilitat i millores en el s serveis 
assistencials.



L'èxit del treball en xarxa es mesura en els següents termes:

Impacte sanitari : l'abast en què hi ha evidència de l'impacte en la qualitat dels 
resultats en l'atenció mèdica i en la salut dels pacients.

Impacte en el sistema : el grau en què hi ha proves de l’impacte en el canvi de 
tot el sistema sanitari.

Programes : el nombre de iniciatives de millora de la qualitat realitzades i la 
qualitat del seu disseny.

Compromís : l'abast del compromís dels membres de la xarxa en les activitats 
de xarxa.

Percepció de l'usuari : fins a quin punt les parts interessades perceben les 
xarxes com un be eficaç i valuós.

Optimització de recursos : el valor de qualsevol recurs addicional aprofitat.

Indicadors del treball en xarxa
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2. Reconeixements d’expertesa clínica en MM 

(nacional/ estatal/ internacional)



Centres Experts en Malalties Minoritàries
Accions nacionals/ estatals/ europees



Centres Experts en Malalties Minoritàries 
Són equivalents?
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Treball en Xarxa 
Diferents nivells en funció de la proximitat al pac ient



XUEC
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Xarxes Europees de Referència en MM



Xarxes Europees de Referència (ERN)

Objectiu :

 Millorar la qualitat i l’accés a serveis de salut 
altament especialitzats
 Àmbit: malalties, procediments, tecnologies de baixa 
prevalença i alta complexitat
 Valor agregat a nivell de l’UE
 Millorar l’accés al coneixement i l’experiència
 Millorar la capacitació i la transferència de 
coneixement
 Equip multidisciplinari

 Reconèixer i col·laborar amb aquells centres 
amb experiència i serveis de qualitat en les MM



Resultat de la Primera Convocatòria d’ERN
2016



Plataforma de consulta de les ERN
2018
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Participació de Catalunya en les ERN
Resultat de la 1era Convocatòria, 2016

 24 ERN en Europa, ESP participa en 17 (CAT en 16)
 900 Unitats Expertes reconegudes , 42 ESP (26 de CAT )



Participació de Catalunya en les ERN
Resultat de la 1era Convocatòria, 2016









Participació de Catalunya en les ERN
1era Convocatòria Centres Afiliats. Designació gene r 2019

 21 de novembre Data d’entrega de les sol·licituds d’afiliat al CatSalut

 26 de  novembre . Data d’entrega per part del CatSalut al MSCBS



Participació de Catalunya en les ERN
4th ERN Conference, 21-22 novembre 2018. Brussells
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Centres, Unitats i Serveis de Referència en MM a ESP



CSUR, 2006-2018

• Millorar l’equitat en l’accés als serveis d’alt nivell d'especialització de 
tots els ciutadans quan ho precisen.

• Concentrar l’experiència d’alto nivell d'especialització garantint una 
atenció sanitària de qualitat, segura i eficient.

• Millorar l’atenció de les patologies i procediments de baixa prevalença.

21 àrees
72 malalties o 
procediments

Criteris

Auditories

Designació
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Objectiu 2018 de la CE
Assegurar la presencia de com a mínim un centre de tots els EM 
en cadascuna de les ERN creades per la CE



Unitats d’Expertesa Clínica en MM en CAT



Instrucción 12/2014 del CatSalut
Modelo d’Atenció a les Malalties Minoritàries



Implementació del Model
Procés Dinàmic



Model d’Atenció a les MM de Catalunya (I)
Quin és l'essència del model?

La persona afectada i la seva família en el centre de l’atenció



Model d’Atenció a les MM de Catalunya (II)
Com s’organitza l’atenció?

El model es basa en:

•2 nivells bàsics 
d’atenció sanitària
(nivell especialitzat i 
nivell territorial),

•equip multidisciplinari
(imprescindible el gestor 
de cas) , i

•treball en xarxa
(col·laboració i 
coordinació entre tots els 
professionals de la xarxa 
de serveis).



Xarxes d’Unitats d’Expertesa Clínica (XUEC) 
Criteris UEC
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Convocatòries XUEC en MM

1era Convocatòria – DESIGNADA

Malalties Cognitivo Conductuals de base genètica en l’edat pediàtrica

2na Convocatòria – EN PROCÉS D’AVALUACIÓ

Malalties metabòliques hereditàries

Malalties renals

Pròximes Convocatòries – 2019

Malalties neuromusculars

Malalties immunològiques



Xarxes d’Unitats d’Expertesa Clínica (XUEC) 
Criteris UEC

Las UEC d’un mateix grup temàtic conformen la Xarxa d’UEC 
(XUEC) per a l’atenció sanitària d’aquell grup d’MM.

Criteris UEC

+

Compromís 
de treballar 
en xarxa amb 
el resta 
d’UEC



1. Alt nivell de coneixements i experiència.

2. Equip multidisciplinari.

3. Pla funcional (proposta organitzativa completa del func ionament de
l’UEC).

4. Protocol de Transició de l’edat pediàtrica a l’edat adult a.

5. Compromís de:
- Utilitzar un protocol clínic basat en guies de pràctica clín ica

reconegudes i consensuat per la XUEC,
- designar un gestor de cas per a cada persona afectada d’MM,
- exercir la funció de consultoria i assessorament a la xarxa d e

serveis, i
- utilitzar el document Model d’Acord individualitzat de seg uiment

compartit

Criteris de designació
Criteris especificats en la Instrucció 12/2014 



Metodologia d’avaluació dels sol·licitants
Els criteris de designació s’han agrupat en 5 àmbit s
Els criteris de designació s’han agrupat en 5 àmbit s



Metodologia d’avaluació dels sol·licitants
Regulació



http://catsalut.gencat.cat/ca/proveidors-profession als/unitats-
expertesa-clinica-malalties-minoritaries-UEC/

Informació de les XUEC



UECUEC

UEC

Xarxes d’Unitats d’Expertesa Clínica (XUEC) 
Creació de XUEC

Les UEC d’un mateix grup temàtic conformen la Xarxa d’UEC 
(XUEC) per a aquell grup d’MM.



 Equitat: 

 accés a la XUEC

 accés equitatiu a tractaments i assaigs clínics

 Sumar coneixement (consensuar Protocols/GPC)

 Millorar el treball en equip multidisciplinari

 Treballar conjuntament la complexitat

 Millorar la capacitat diagnòstica

 Col·laborar en projectes de investigació

 Compartir el coneixement (formació)

 Treballar con les associacions de pacients

 Participar en el REMIN

UECUEC

UEC

Xarxes d’Unitats d’Expertesa Clínica (XUEC) 
Objectius



Gestor de casos

Comunicació i intercanvi àgil d ’informació 

Unitats multidisciplinàries

Mapa de recursos

Compromís de col·laboració

Compromís de compartir el coneixement

Suport institucional

Imprescindibles pel treball en xarxa



Eines essencials del sistema sanitari públic a 
Catalunya





Lliçons importants apreses en el procés

 Mantenir el treball col·laboratiu (pacients i professionals de la salut 
de distintes disciplines)

 Potenciar el treball en xarxa

 Garantir la transició assistencial (nen a adult, i entre unitats)

 Garantir qualitat i bones pràctiques 

 Potenciar el treball interdepartamental- (Salut/ Educació/ Benestar)

Diàleg/ Cooperació/ Compromís



http://canalsalut.gencat.cat

OUR WAY (1st Prize EURORDIS Photo Award 2018)


