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Nous requisits en el Model 
d’Acreditació Sanitària

ESPAI
EMPRESES

En aquesta proposta de nou model 
s’hi presenten un total de 213 canvis 
respecte a la versió actualment vigent. 
Hi ha estàndards nous, uns altres han 
passat a ser essencials i d’altres 
han sofert modificacions en la redac-
ció. D’estàndards nous n’hi ha un total 
de 15, un dels quals inclou 37 indica-
dors prioritaris del quadre de seguretat 
del pacient. Per tant, el nou MAS recull 
51 estàndards nous (14+37), que no 
preveia el MAS vigent des del 2013.

Nous estàndards per al nou context
L’actualització pel que fa als continguts 
respon a la necessitat d’adaptar-se 
a l’evolució del sector, tant a escala 
nacional com internacional. Els nous 
estàndards volen alinear els centres 
sanitaris amb les noves necessitats i 
realitats assistencials, i se centren en 
quatre àmbits: 

- Seguretat del pacient
- Humanització de l’assistència
- Seguretat de l’aigua
- Promoció de la salut clínica

Canvi en el sistema de puntuació
La metodologia d’avaluació inclou el 
rendiment de resultats i no només el fet 
de disposar d’indicadors, com fins ara. 
Ja no n’hi haurà prou amb les mesures 
dels resultats, sinó que caldrà demos-
trar una tendència positiva (un mínim 
de quatre resultats) i tenir uns objectius 
adequats i assolits. A més, aquestes va-
loracions es faran amb cada subcriteri. 

Aquest és un dels canvis més sig-
nificatius del nou MAS en la línia del 
Model EFQM d’Excel·lència. Amb el nou 
model, els resultats són rellevants, però 
també cal treballar per a la millora con-
tínua, tant pel que fa a tendència com a 
objectius. 

JORDI BESORA
CONSULTOR DE COMTEC QUALITY

Terminis i pròrrogues
El nou Model d’Acreditació Sanitària 
(MAS) per a l’atenció hospitalària agu-
da a Catalunya entrarà en vigor en els 
pròxims mesos. L’esborrany, que es va 
publicar el novembre del 2018, es troba 
actualment en fase d’al·legacions. El 
MAS del 2013 ha viscut diferents pròr-
rogues, l’última de les quals fins al 30 
de setembre del 2019, i sembla possi-
ble que n’hi hagi una extensió, ja que el 
MAS definitiu encara no s’ha publicat i, 
per tant, els centres encara no han dut 
a terme l’avaluació externa.

Com a experts en aquesta àrea i en 
el sector, els consultors de Comtec aju-
dem els centres hospitalaris amb ava-
luacions en les quals aportem una visió 
imparcial i externa del grau d’assoli-
ment de tots els estàndards (avaluació 
completa) o només dels nous i dels 
modificats (avaluació incremental). 
També oferim un servei d’informació i 
de resolució de dubtes sobre els detalls 
i les novetats que comunica el Departa-
ment de Salut. 

El nou Model d’Acreditació Sanitària (MAS) per a l’atenció hospitalària aguda a Catalunya, 
actualitzat i més proper al Model EFQM d’Excel·lència


