Regió Sanitària:

Entitat Proveïdora:
1870 - Consorci Castelldefels ag. salut
(Casap)
Unitat Proveïdora:

Barcelona - Metropolità Sud

04374 - EAP Castelldefels 2 - Can Bou

2020

Any contracte:

Línia Assistencial - Atenció primària
Objectius vinculats a la contraprestació per resultats
1.Objectius de línia assistencial
Objectiu
Pactat

Objectiu
AP18: Assolir un determinat percentatge mínim de població assignada de 65
anys o més correctament vacunada contra la grip estacional.
GFM01-AP: Assolir un determinat valor mínim de l'índex de qualitat en la
prescripció farmacèutica (IQF).
SGAM02-AP: Aconseguir que la durada dels episodis d'IT no superi el temps
òptim establert, segons diagnòstic, edat i CNO (codi nacional d'ocupació), en
un determinat percentatge mínim d'episodis causats per contingència comuna
deguda a malalties del sistema osteomuscular, malalties mentals,
traumatismes/causes externes i símptomes o signes no classificats.

Ponderació
Pactada

45%

14,00

51

12,00

55%

8,00

Total ponderació objectius

34,00

4.Objectius d'UP segons característiques
Objectiu
Pactat

Objectiu
AP01: Assolir un determinat percentatge mínim de població de 5 anys
assignada i atesa correctament vacunats amb la vacuna triple vírica.

90%

Total ponderació objectius

Ponderació
Pactada
12,00
12,00

5.Objectius de Regió Sanitària
Objectiu
Pactat

Objectiu
RS_AP02: Realitzar el cribratge del consum d'alcohol en un determinat
percentatge mínim de pacients entre 14 i 80 anys atesos i assignats
RS_AP03: Assolir un percentatge mínim de professionals dels EAP
correctament vacunats contra la grip estacional.

Ponderació
Pactada

55%

10,00

30%

10,00

Total ponderació objectius

20,00

Regió Sanitària:

Entitat Proveïdora:
1870 - Consorci Castelldefels ag. salut
(Casap)
Unitat Proveïdora:

Barcelona - Metropolità Sud

04374 - EAP Castelldefels 2 - Can Bou

2020

Any contracte:

Línia Assistencial - Atenció primària
6.Objectius transversals comuns a totes les AGA
Objectiu
Pactat

Objectiu
AMED-T03: Aconseguir que la taxa d'incidències de prescripció per pacient se
situï per sota de sengles valors màxims
GFM01-T19: Assolir un determinat valor mínim de l'índex de qualitat en la
prescripció farmacèutica (IQF)
GFM04-T: Assolir que un determinat percentatge mínim de pacients major o
igual a 65 anys amb ingrés per fractura de maluc rebin tractament per a
l'osteoporosi amb posterioritat a l'alta
VINCAT02-T: Creació de l'equip PROA territorial

Ponderació
Pactada

10,13

6,00

48

3,00

33%

5,00

Sí

10,00

Total ponderació objectius

24,00

8.Objectius transversals de regió sanitària i AGA
Objectiu
Pactat

Objectiu
RS_T01: Aconseguir que almenys el 95% de les unitats proveïdores de l'àmbit
territorial signi i/o compleixin el seguiment del Pacte territorial de col·laboració
o altres acords o plans estratègics que defineixi la Regió Sanitària abans de la
data acordada per la Regió
RS_T02: Assolir que el nombre d'indicadors, amb resultat igual o millor al
valor mitjà de CAT, de les línies de tractament que formen part del Pla de
qualitat i sostenibilitat de la prestació farmacèutica, se situï per sobre d'un
valor mínim.

Ponderació
Pactada

95%

8,00

--

2,00

Total ponderació objectius

10,00

Total ponderació Atenció primària

100,00

Regió Sanitària:

Entitat Proveïdora:
1870 - Consorci Castelldefels ag. salut
(Casap)
Unitat Proveïdora:

Barcelona - Metropolità Sud

04374 - EAP Castelldefels 2 - Can Bou

2020

Any contracte:

Línia Assistencial - Atenció primària
Objectius sense repercussió econòmica
1.Objectius de línia assistencial
Objectiu

Objectiu
Pactat

AP21: Control hemoglobina glicada en persones majors de 14 anys i menor de 80 anys
amb diagnòstic de diabetis mellitus tipus 2 (DM2)

67,00%

6.Objectius transversals comuns a totes les AGA
Objectiu
IS3T01: Desenvolupar mitjançant missatgeria WIFIS el domini de Notificació de Pre-Alt

Objectiu
Pactat
Sí

Observacions de la UP:
L'objectiu RS_T02 s'avaluarà tenint en compte el següent indicador:
-Percentatge d'envasos prescrits de MATMA d'antidiabètics 2020 sobre el total de prescripció d'hipoglucemiants del centre
(període gener-desembre 2020)
Es donarà per assolit si:
- el percentatge es situa per sota de la mitjana del seu AGA en el mateix període (gener-desembre 2020).
o
- en el cas que el percentatge es situï per sobre de la mitjana del seu AGA (període gener-desembre 2020), han d'haver
disminuït el percentatge de prescripció de MATMA antidiabètics respecte la seva situació basal (gener-abril 2020)

Observacions de la AGA:
-Tots aquells objectius que no puguin ser valorables per causes no imputables a les entitats prestadores de serveis es
consideraran assolits i computaran en el moment de la facturació, sempre i quan quedi justificat pel gerent/a o
director/a del sector competent.

