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PRESENTACIO

ÈAgrupación TUTOR MÈDICA desde1990

Presta serveis de Interrupció del Embaràs

Cercant l'excel·lència en clínica I acompanyamentCercant l excel lència en clínica I acompanyament

Novembre 2011 s’inicia cobertura pública de IVE
per concert amb 2 clíniques autoritzades Catalanesp q

CLÍNICA D’ARA AGRUPACIÓ TUTOR MEDICA

Assumeix el compromís de fer 920 casos/mes

La tasca es va assumir amb 32 professionals d'àmbit

embre 2011 a Octubre 2012

social i sanitari amb llarga experiència assistencial i de
gestió.

1000 M2 D’I t l l i i l t di d1000 M2 D’Instal·lacions especialment dissenyades
per la CMA i de dia autoritzades per el departament de
Salut per cirurgia ginecològica i urològica, amb



DONES ATESAS



realitzat la IVE a 370 dones (5,31%) per els seguents motius: 
staban embarassades

DONES QUE NO SE LI HA PRACTICAT L’IVE

staban embarassades
esponen a embarassos no evolutius (no vitalitat, ous buits...)

sentaven un embaràs de més de 22,5 setmanes de amenorrea.
sentaven patologies no tributarias de ser ateses en CMA.
sentaven gestacions patològiques (avortament en curs, mola, ectòpic...)
ressaren dubtes en la decisió el dia de la primera visita.
es presentaren el dia de la cirurgia i no ha estat possible contactar-les.

La derivació es defectuosa, per mala avaluació en

AIXO SUPOSSA

el lloc de demanda.

Si no es fes cap d'avaluació la probabilitat de que la
dona no estigues embarassada, el embaràs no fos
evolutiu no correspongués a las setmanes deevolutiu, no correspongués a las setmanes de
amenorrea o tingues una patologia sobre afegida,
seria de per si un percentatge molt petit.

Per això l’error es molt gran.

La Clínica ha de fer acollida, informació i valoració del
cas a costa seva, sense remuneració. Se li trasllada
el treball no contractat



INTERRUPCIONS D’EMBARÀS REALITZADES

,75% (540) de dones es de mes de 14 setmanes, el que no es poca cosa 



TIPUS D'ANESTÈSIA



Disposem de un servei telefònic 24 hores expert 
per trucades d'urgència reals o sentides. 

ONTROL DE QUALITAT POSTINTERVENCIO DIFERIDA 

manem que la usuària es dirigeixi al seu
061

manem que la usuària es dirigeixi al seu
o es posi en contacte amb el sistema

ències (061), perquè la assistència Telefónica o
ia no ha resultat ser experta: o ha estat

al hospital on, normalment, son
icament raspades de nou per restes (?).

Amb el nostre servei de atenció telefònic un/a metge/ssa expert 
/a avalua la consulta i si necessita una asistencia o hospital, amb 
o sense trasllat, ho indica o ho sol·licita personalment.

TRUCADES 8 95 %

95,83% es resolen telefònicament

RESULTATS TRUCADES = 8,95 %
624 DONES

%TELEFONICAMENT
) dones es deriven a centre hospitalari

45% del total amb resolució fàcil (tractament i observació)

, %%TELEFONICAMENT 
% VISITA A CLÍNICA SI EL CONSULTOR NO FOS 

EXPERT LA DERIVACIO A



RIBUCIO DE LES CAUSES DE TRUCADES D'URGÈNCIA

ades telefòniques de urgència de mes a menys incidència son principalment:
d i t ió ll t t t d d l (235)rdues superiores a una menstruació, coalls, tot acompanyat de dolor (235).
lor uterí, tipus còlic, que no cedeix con la medicació pautada (133).
btes, amb medicació (dosis, interacciones...) o amb normes a seguir (106)
bre, temperatura superior a 37º C (65).bre, temperatura superior a 37  C (65).
or de mames, por la pujada de la llet (39).
sietat, mala acceptació dels fets, sentiment de culpa, conductes inadequades (27)
mits principalment en dones que ja patien nàusees i vòmits durant l’embaràs (19)



mplicacions majors (perforació, hemorràgia per atonia uterina) en el moment de la

COMPLICACIONS MAJORS PERIINTERVENCIÓ 
mplicacions majors (perforació, hemorràgia per atonia uterina) en el moment de la

ió o en el postoperatori immediat, s’han presentat en quatre casos de las 6974 IVEs
es, lo que supossa un 0,06% de complicacions majors. Totes elles han estat
des en condicions estables al Hospital de referència del centre (H. Clínic-Maternitat).

ue ens consta un cas, no disposem de dades de las dones ateses en altres centres 
ris amb posterioritat a la IVE, per complicacions reals o subjectives, si hi han.

DERIVACIONS URGENTS

0,06% (4)

LAPAROTOMIA I 
TRANSFUSIÓ

0.014% (1)

A NOTA QUE ENS POSENLA NOTA QUE ENS POSEN 
LES USUARIES DE 0 A 10 

ES UN



CONCLUSIONS
el disseny d'atenció a l’IVE es bó, no ho es l’execució del mateix, amb alguna excepció.

ació defectuosa per part dels receptors de la demanda d’avortament, lo que origina.

Desplaçaments inútils de les usuàries. Errors greus desprès de les 14 setmanes.

el disseny d atenció a l IVE es bó, no ho es l execució del mateix, amb alguna excepció.

Feina no contractada, especialment complicada i de alta responsabilitat de les clíniques.

Sensació de la usuària d’estar en una situació caòtica.

ca d'informació entre diferents proveïdors del servei en les diferents fases. No millorarem.

No esta prevista, es basa en les amistats i afinitats entre el professionals.

No hi ha registre de complicacions segregat per embaràs patologia afegida o tècnicaNo hi ha registre de complicacions segregat per embaràs, patologia afegida o tècnica.

No està inclosa dins del pla d'excel·lència de la Salut Catalana.

No hi ha formació especifica de qualitat en molts dels professionals que intervenen.

Es poden generar situacions que alterin les estadístiques. No millorarem.

Les alteracions fetals no tenen accés a la DiE, la millor tècnica segons Cochrane (2008)

Excés de intervencionisme hospitalari innecessari en general i en urgències.



COMPARATIVA
reball sap el seu valor si no es compara amb altres.

obat cap publicació de dades de cap proveïdor català d’avortament amb el que comparar
xifres, les úniques que tinc son de la Dra. Carme Ollé a Valencia fa poc donant a conèixer

ncia amb el farmacològic amb 1604 casos.
h i d diaspectes que crec que haurien d’estudiar-se:

sentació de la Dra Ollé es reconeix que el farmacològic:
stacable en el 72 % (molt intens en el 35%) dels casos

superior a la menstruació en el 71% dels casos
tat d’efectes secundaris 52 %.
nforme diu que tenen 1.9% de derivacions a urgènciesCREC QUE LAS DIFERENCIES SON TANT EVIDENTS
segons Ollé son informades de les molèsties gens menyspreables que tindran fixe i les

ien tenir. Les dones escullen el farmacològic en un 36.35%.

banda:

Q

QUE HAURIA D’IMPORTAR

ats del instrumental per damunt de una menstruació son el 1,9%
ntens es de 3.3%
es secundaris son el 2 1%es secundaris son el 2,1% 
ació a urgències es del 0,09 telefonic i 0,06 de la clinica 
niques escullen la sedació exclusivament per confort el 90 0%



RECOMENACIONS

onvenient incidir en la formació en salut sexual i reproductiva i IVE a els/les 
onals de atenció primària dedicats a atendre a les dones que arriben amb 
a d’IVE.

ja es tenen resultats suficientment significatius com els 1604 del treball en 
ent abans de la 7ª setmana realitzat exclusivament per el mètode farmacològic i 
7000 ti t l èt d i t t l i/ bi t b fà 2º7000 practicats per el mètode instrumental i/o combinat amb fàrmacs en 2º 
e, que presento jo, realitzats en el nostre medi, amb la sensibilitat a les 
es de la nostra població, recomano que s’informi dels resultats nostres en lloc de 
ocasions mes optimistes d’altres poblacionsocasions, mes optimistes d altres poblacions.

e s’hauria de protocol·litzar la col·laboració de tots els agents implicats, amb 
ment de las tècniques d’actuació dels diversos actors i establir una cerca dement de las tècniques d actuació dels diversos actors i establir una cerca de 
acions (menors i majors), per poder instaurar un millor model de atenció i 
la qualitat del servei.

en d’establir mecanismes de relació i derivació entre centres per a poder millorar 
icació de la atenció.



MOLTES GRACIES 
PER ESCOLTARMEPER ESCOLTARME




