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Iniciativa Essencial



 Iniciativa catalana liderada des d'AQuAS, que es va iniciar al 2013.

 Amb el suport del Departament de Salut i la Acadèmia de ciències mèdiques.

 L’objectiu és millorar la qualitat de l’atenció sanitària a partir de la identificació pràctiques 

clíniques de poc valor (PCPV) i l’elaboració de recomanacions per evitar-les.

 Les recomanacions són un document de transferència de coneixement, on es resumeix 

l’evidència científica de major qualitat i actualitat possibles.

 Fomenta el canvi en la pràctica clínica implementant les recomanacions per professionals 

sanitaris i els recursos pels pacients.

Què és la iniciativa Essencial?



Identificació de 
pràctiques clíniques 

de poc valor

Elaboració 
recomanacions 
professionals i 

pacients

Des-implementació 
de PCPV i avaluació

Comunicació i difusió

Iniciativa Essencial



Com s’identifiquen les pràctiques clíniques de poc valor?

Procés participatiu per a la 
selecció de noves 

recomanacions Essencial 



Com prioritzem les pràctiques clíniques de poc valor? 

Criteris de priorització

 Freqüència d’ús, pràctiques rutinàries

 Evidència científica robusta

 Danys

 Beneficis en salut

 Impacte en la població

 Possible alliberament de recursos

 Acceptabilitat

 Factibilitat



Recomanacions Essencial

Hem publicat un total de 93 recomanacions i, en 
paral·lel, fem actualitzacions de les recomanacions més 
antigues.

A més, comptem amb unes 31 fitxes per a pacients; que 
adapten les recomanacions per a la ciutadania.

Per professionals sanitaris Per pacients / ciutadania



Com es va desimplementar les PCPV a Catalunya?

https://essencialsalut.gencat.cat/ca/implementacio/la-implementacio-al-territori/

https://essencialsalut.gencat.cat/ca/implementacio/la-implementacio-al-territori/


https://essencialsalut.gencat.cat/ca/implementacio/la-implementacio-al-territori/

Promoure el canvi en la 

pràctica clínica entre 

professionals de la salut per 

evitar PCPV i avaluar l’impacte 

de la implementació 

d’aquestes recomanacions.

Com es va desimplementar les PCPV a Catalunya?



Eixos d’intervenció en la des-implementació

Empoderament de pacients
Formació de professionals 

de la salut

Canvi organitzatiu
Integració entre nivells 

assistencials

https://essencialsalut.gencat.cat/ca/implementacio/la-implementacio-al-territori/

https://essencialsalut.gencat.cat/ca/implementacio/la-implementacio-al-territori/


Comunicació

Web essencialsalut.gencat.cat

Mitjans de comunicació

Difusió de la informació en diaris, revistes, ràdios i televisions.

Fòrums científics

Xarxes Socials

Twitter

@AQuAScat

#EssencialSalut

Linkedin

AQuAS

Internacional:



https://essencialsalut.gencat.cat/ca/implementacio/

https://essencialsalut.gencat.cat/ca/implementacio/


Projectes



Com l’hem fet?





Desimplementar pràctiques clíniques de poc valor





aquas.gencat.cat
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