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Evidencia científica: Revisions ràpides 

Exemple de revisió ràpida del Institut d'investigació Sanitària del Hospital de Otawa per 

informar sobre la presa de decisions. En les revisions ràpides es poden prescindir o reduir 

algunes de las etapes que permetin elaborar una síntesis accelerada. 

Catalá-López F et al. Med Clin 2017 Epub ahead of print 



Peterson ED, JACC 2014 



Investigació Biomèdica:  Augmentar el valor i reducció 

del gasto innecessari. I- Prioritats: (Panel 1) 

Chalmers I et al. Lancet 2014; 383: 156-165 

  
 

 

 

 

 

 



Investigació Biomèdica:  Augmentar el valor i reducció 

del gasto innecessari 

Moher D et al. Lancet 2016; 387: 1573-86 

• Entitats finançadores 

 

• Entitats reguladores 

 

• Revistes biomèdiques 

 

• Institucions acadèmiques 

 

• Investigadors  

 

 

 

 

 

 



Investigación Biomédica:  Aumentar el valor y reducción 

del gasto innecesario 

Moher D et al. Lancet 2016; 387: 1573-86 

 El inicio de una investigación sin 
una revisión sistemática previa no 
es ético ni científico, y es un gasto 
innecesario.  

 

 

 

 

 

 





Sobrediagnóstic 
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Comissió de Millora de la Pràctica Clínica del Consorci Sanitari Integral: 

 

•Perquè de la Comissió:  Proposta de la Direcció Assistencial del CSI al President de la 
Comissió de Guies, amb Jordi Varela  com a facilitador en la fase inicial. 

 

•La Comissió de Millora de la Pràctica Clínica del Consorci Sanitari Integral (CMPC), va ser 
creada l’any 2013 per la Direcció del centre.  

 

•La seva missió es promoure una pràctica clínica que eviti la realització de pràctiques  

   (diagnostiques o terapèutiques)  que no millorin la qualitat de l’atenció sanitària.  

 

•Està formada per 15 membres amb representats de Metges Hospitalaris (metges adjunts 
i Caps de Servei o Caps Àrea), Metges  Assistència Primària, Infermeria i  Farmàcia. 

 

•Reunions mensuals: Primer dimecres de cada mes 8h-9h30 



. 

 

Funcions de la CMPC del Consorci Sanitari Integral: 
 

 Identificar pràctiques clíniques de poc valor i promoure recomanacions per tal 

d’evitar-ne la realització. 

 Informar els professionals del CSI sobre procediments, que segons l’evidencia 

científica i el consens d’experts, no aporten beneficies per a la salut. 

 Fomentar la participació dels professionals sanitaris en la identificació de 

pràctiques de poc valor 

 Avaluar l’impacta de les recomanacions en el sistema sanitari, tant des del punt 

de vista de procés com de resultats  



. 

 

Graella per la elaboració de les recomanacions del Consorci Sanitari Integral 

 

Títol: 

 

Objectiu: 

 

Autors 

 

D’Altres participants: 

 

Revisors ( Interns o Externs): 

 

Recomanacions: 

 

Evidències: 

 

Bibliografia:  



. 

 

Recomanacions  elaborades per la CMPC del Consorci Sanitari Integral  (1): 

 

 Sol·licitud de la Rx simple abdomen en bipedestació.  

 Indicacions de la sol·licitud de troponines 

 Maneig del delirium en pacients hospitalitzats 

 Indicacions de tractament a la bacteriúria asimptomàtica 

 Recomanacions per evitar el sondatge vesical inadequat 

 Recomanacions sobre educació terapèutica al pacient crònic 

 Canvi de la medicació endovenosa a oral  

 



. 

 
Recomanacions  elaborades per la CMPC del Consorci Sanitari Integral  (2): 

 

 Tractament de la hipertensió arterial lleugera  

 

 Indicacions de tractament en la dislipèmia segons el risc cardiovascular 

 

 Recomanacions electrocardiogràfiques en el seguiment del pacient adult amb baix, mig i 

alt risc cardiovascular. 



. 

 
Recomanacions  elaborades  pel Consorci Sanitari Integral (3) 

 

 Estratègies en el seguiment i maneig del quist d’ovari 

 

 Recomanacions sobre el seguiment del pacient anticoagulant s, 

hospitalitzats en els serveis mèdics  

 

 Recomanacions pel maneig perioperatori del tractament anticoagulant 

 

 Recomanacions pel maneig pre i perioperatoi del tractament antiagregant 



Punts forts: Què hem aconseguit:  
 

 Recolzament de la Direcció 

 Participació activa de tots els membres de la CMPC i bon clímax entre els 

diferents membres 

 Formació dels membres de la CMPC i de d'altres professionals sanitaris que 

en ajuden a la implementació/difusió de la cultura de millora de la pràctica 

clínica : Estalviar amb criteri clínic. 

 Fàcil accés a les recomanacions aprovades (n=14):  Intranet del CSI. 

 



. 

 
Debilitats / Dificultats 

 

 Interpretació que el objectiu primari de les recomanacions, no es la 

retallada, sinó evitar les pràctiques que no aporten valor.  

 Less is more: When less is better, but physicians are afraid not to intervene 

•       Esserman L. Editorial JAMA Intern Med 2016;176:888-889 

 Implementació: Consensuar amb els diferents  professionals i àmbits 

sanitaris. Participació del pacient. 

 Avaluació: Impacte sobre la pràctica clinica. 




