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Evolució de la prevalença de les IN als Centres
Sociosanitaris i als H. d’Aguts (2011-2017)
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Un nou amic que ha vingut per quedar-se
•
•
•

•
•

[1997-2005]: Incidència amb tendència creixent: 4.12/10.000 ingressos
[2007]: Estudi multicèntric, 103 Hospitals  Incidència 6.5/10.000 ingressos
[2013] Grup d’estudi espanyol de CD :
 INCIDÈNCIA ICD NOSOCOMIAL: 6.5/10.000 pacients-dia, Europa
 INCIDÈNCIA ICD COMUNITÀRIA: 22.3/100.000 persones - any
[2015] INCIDÈNCIA VALENCIA: 11.7/100.000 habitants; en > 65 anys: 32.06/100.000.
[2011-17] INCIDÈNCIA A CATALUNYA:

Soler et al.; Alonso et al.; Alcalá I et al. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2015; 54: 1515-25

Registrar, registrar, registrar....
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Quina és la informació que es pot consultar/obtenir del sistema
analític?
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Gestió de la informació
• La "verticalitat" en la gestió de la malaltia passa per
complementar el punt de visió dels professionals amb
informació proporcionada per sistemes capaços de
gestionar grans paquets d'informació que proporciona el
sistema.
• La utilització de gestors de "big data" nodrits
contínuament per tota la informació en salut que es
genera de la persona permet un maneig més eficient
dels tractaments i les cures.

Informació segmentada i població
en risc
• Determinar de manera correcta que pacients tenen un
major risc amb factors de risc que no són necessari
recollir sinó que vénen proporcionats ja en l’història
clínica (o altres registres com el de consum de farmàcia)
són una eina clau per als professionals.
• La informació que es maneja actualment aquesta
segmentada i en molts casos presenta llacunes per falta
de comunicació entre sistemes informàtics.

MMR - VINCat - Alerta microbiològica
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Conclusions i discussió
• El pacient viu la seva pròpia malaltia com un procés
continu, més enllà dels àmbits assistencials.
• Els programes de vigilància proporcionen visió diferent
del problema.
• L'eficàcia de la vigilància ve condicionada per: les
definicions, l'àmbit (hospitalari o comunitari) i la
intensitat de la vigilància (prevalença, incidència)

Conclusions i discussió
• La vigilància i control de la infecció per C. difficile
estalvia costos.
• L'activació d'una alerta informàtica a nivell regional
que permeti identificar les recaigudes i les reinfeccions
pot ser de gran ajuda per al seguiment dels pacients.
• Ja hi ha experiències per implementar la traçabilitat
d'aquests pacients.

