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Incorporació de la informació Estat risc COVID-19 al GMA i risc 
hospitalització 
 

 
 

Durant la crisi de la COVID-19, s’ha desenvolupat un model predictiu per identificar les 

subpoblacions que tenen més risc de morir o de ser hospitalitzades, anomenat Estat risc COVID-19. 

Per saber-ne més:  
 

Aquest model predictiu permet identificar les persones més vulnerables amb l’objectiu, d’una banda, 

d’evitar el seu contagi per COVID-19 i, de l’altra, en les persones que s’hagin contagiat i 

requereixin hospitalització, establir quin és el seu risc vital i les possibles necessitats de ventilació 

mecànica o de cures intensives. 

 

De forma similar a l’estratègia establerta en l’atenció a la cronicitat, la determinació del risc a nivell 

individual permet establir mesures preventives diferenciades a la població i adoptar així una 

estratègia proactiva davant la pandèmia, en substitució de la merament reactiva que s’ha fet servir 

en aquest primer brot de la COVID-19. Aquesta estratificació també pot ser d’utilitat a l’hora de 

millorar l’equitat en l’assignació i distribució de recursos. 

 

Per establir els factors de risc dels principals esdeveniments adversos per la COVID-19 

(hospitalització, ingrés a UCI -o utilització de ventilació mecànica invasiva- i mortalitat), es van 

tenir en compte: 

 Variables sociodemogràfiques: edat, sexe, renda, persona ingressada en una residència 

 Variables de morbiditat: GMA i patologies rellevants com neoplàsia activa, dependència 

de l’alcohol, hiperlipèmia, MPOC, HTA, hàbit tabàquic, cardiopatia isquèmica, discapacitat 

intel·lectual greu, demència, insuficiència cardíaca, insuficiència renal crònica, pacient 

crònic de salut mental i addiccions, VIH-SIDA, obesitat, accident vascular cerebral i 

diabetis mellitus 
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 També es van considerar les possibles interaccions de primer ordre entre les diferents 

variables 

Finalment, a partir de la combinació del risc de ser hospitalitzat, del risc de necessitar cures 

intensives durant l’hospitalització i del risc de morir es van establir 4 categories mútuament 

excloents, assignant totes les persones a alguna d’aquestes categories: 

 

 Risc molt alt: persones amb alt risc de morir per la COVID-19 

 Risc alt: persones amb risc moderat de morir per la COVID-19, o bé amb alt risc de ser 

hospitalitzades per la COVID-19 i alt risc de patir complicacions greus si això es produeix  

 Risc moderat: persones amb alt risc de ser hospitalitzades per la COVID-19 o de patir 

complicacions greus, o bé persones amb risc moderat de ser hospitalitzades per la COVID-

19 i risc moderat de patir complicacions greus si això es produeix 

 Risc baix: resta de la població 
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Les pantalles on es visualitza aquest nou indicador son inicialment: 

 Prsfg632 (Intel·ligència Activa) 

 Sprft105y (Pla de medicació)  

 

La propera setmana està previst que es visualitzi a: 

 Prsfg320 (Seguiment)  

 Prsfg257 (Situacions especial cura)  

 Prsfg258 (Consulta espontània)  

 Prsfg258n (Procés atenció/Nou pla cures infermeria) 

 Sprft305 (Problemes de salut) 

 

 

 


