SIAC
Sistema d'Informació d'Avaluació de Contractes

Objectius AP 2021
Data d'extracció: 03/2021

Any
Contracte

Línia
Assistencial

Tipus Objectiu

Objectiu CPR

Objectiu

Criteri Avaluació
Objectiu

Objectiu Unitat
Proposant

Objectiu Pactat

Veure dades AGA
farmàcia

2021

Objectius
transversals

6.Objectius transversals Objectius
GFM01-T19: IQF AGA
comuns a totes les AGA vinculats a la CPR

Igual o major

65 punts (P75) o
assoliment objectiu
individual

2021

Objectius
transversals

6.Objectius transversals Objectius
GFM04-T: Pacients amb fractura maluc
comuns a totes les AGA vinculats a la CPR amb tractament per l'osteoporosi

Igual o major

45%
Mínim 30% (p40)

Veure dades AGA
farmàcia

2021

Objectius
transversals

6.Objectius transversals Objectius
AMED-T04: índex de seguretat en l'ús
comuns a totes les AGA vinculats a la CPR dels medicaments

Igual o major

100% assoliment si
>= 46 (P65) o
assoliment objectiu
individual

Veure dades AGA
farmàcia

2021

Objectius
transversals

6.Objectius transversals Objectius
VINCAT03-T: Consolidació equip PROA
comuns a totes les AGA vinculats a la CPR comunitari

Igual o major

80%

80%

2021

Objectius
transversals

8.Objectius transversals Objectius
RS_T01: Signatura i/o seguiment Pacte
de regió sanitària i AGA vinculats a la CPR Territorial o acords 95% UP

Igual o major

95%

95%

2021

1.Objectius de línia
Atenció primària
assistencial

Objectius
GFM01-AP: IQF EAP
vinculats a la CPR

Igual o major

65 punts (P75) o
assoliment objectiu
individual

Veure dades
individuals
farmàcia

2021

Atenció primària

1.Objectius de línia
assistencial

Objectius
AP19: Cribatge del peu diabetic
vinculats a la CPR

Igual o major

50%

50%

2021

Atenció primària

1.Objectius de línia
assistencial

Objectius
AP21: Control HbA1C en DM2
vinculats a la CPR

Igual o major

60%

60%

2021

Atenció primària

1.Objectius de línia
assistencial

Objectius
AP28: Control de la TA en pacients amb
vinculats a la CPR IRC

Igual o major

60%

60%

2021

Atenció primària

1.Objectius de línia
assistencial

Objectius
AP29: Control LDL en CI/AVC
vinculats a la CPR

Igual o major

50%

50%

2021

Atenció primària

1.Objectius de línia
assistencial

Objectius
AP34: EQA activitats preventives en
vinculats a la CPR pediatria

Igual o major

163

163

Ponder
ació

Unitat Proposant

Format Valor
Objectiu

3

Àrea del Medicament

Numèric

5

Àrea del Medicament

Percentatge

5

Àrea del Medicament

Numèric

6

VINCAT, DGORS i
Farmàcia CatSalut

Percentatge

5

Regió Sanitària

Percentatge

Indicador

Mesurar, d'acord amb
els principis de l'OMS,
la dimensió científictècnica
de la de
qualitat
Percentatge

Fórmula Càlcul

Descripció de
l'Indicador

Definicions

Índex sintètic:
integrat per 3 tipus
d'indicadors de
caràcter
diferent i
Numerador:

Mesurar, d'acord
amb els principis de
l'OMS, la dimensió
científic-tècnica
Percentatge de de la

MATMA:
Medicaments amb
alternatives més
adequades.
Diagnòstic. Posició

pacients majors o
(01:Diagnòstic
igual a 65 anys
principal): codis
assignats
a algun
de maluc
És
una eina
que tédels fractura
HCC: història
per objectiu
clínica compartida.
monitorar i avaluar la Incidències de
seguretat
en l'ús
Proporcionar
al del prescripció:
L'estàndard es

s'ha treballat
conjuntament amb
el PladeDirector
de
Una
les línies

Coordinador del
calcularia aplicant
Programa VINCat i als la formula de 50%
responsables
de laentre per
aquells
Els
acords signats
Numerador:
els diferents agents
nombre d'unitats
implicats, han de
proveïdores de
recollir
les
actuacions
territorial
Mesurar, d'acord amb l'àmbit
Índex sintètic:

Centre Coordinador únicament es
del Programa VINCat i donarà per
als responsables
quan
Els
acords signatsde la acomplert
Cal que dins
del es
entre els diferents
95% de signants
agents implicats, han estiguin
de
recollird'acord
les
representades
les
Mesurar,
MATMA

comunitari es
constitueix amb
l'objectiu
--

població entre 14 i 80 què la mitjana de
anys,
amb el de
les
3 últimes= En
Percentatge
Numerador
persones entre 14 i què la darrera
80
anys,agrupador
amb el
determinació
Aquest
EQA0702-

utilitzar valors
estàndard
perno
a
Es recomana

Àrea d'At.Sanitària i SG
de Promoció de la Salut

els principis de l'OMS,
la dimensió científictècnica
qualitat
Realitzardeunlacontrol

integrat per 3 tipus
d'indicadors de
caràcter
diferent i
Numerador:

Percentatge

6

Àrea d'Atenció Sanitària

Percentatge

6

Àrea d'Atenció Sanitària

Percentatge

òptim dels peus en les
persones amb Diabetis
Percentatge de
població major de 14
anys
i menorde
de 80
Percentatge

població atesa
assignada major de
Numerador= En
què la darrera
determinació
Numerador/Deno

6

Àrea d'Atenció Sanitària

Percentatge

8

Àrea d'Atenció Sanitària

Numèric

Àrea del Medicament

6

S'ha elaborat un
argumentari amb
la principal
evidència
que
Aquest objectiu

pacients majors o igual Nombre de
a 65 anys assignats a
pacients major o
algun
65 anys que
És
unadels
einaEAP
quedel
té per igual
Índexasintètic
objectiu monitorar i
integrat per 16
avaluar la seguretat en incidències de
l'ús
del medicament.
Es prescripció.
Proporcionar
al Centre
L'estàndard Per
es

Numèric

10

Referències

població entre 14 i 80 minador
anys,
amb el de
diagnòstic Numerador/Deno
Percentatge
persones entre 14 i 80 minador
anys,
amb
el diagnòstic Sumatori dels
Aquest
agrupador

estratègiques del
Pla de salut 20162020
ésPROA
L'equip

S'ha elaborat un
amb els principis de Medicaments amb argumentari amb
l'OMS, la dimensió
alternatives més la principal
científic-tècnica
de la adequades.
queno
Realitzar un control
Població assignada evidència
Es recomana
òptim dels peus en
i atesa: nombre de utilitzar valors
les persones amb
persones que
estàndard per a
Percentatge de
Exclusió = Pacients Es recomana no
població major de 14 amb
utilitzar valors
anys
i
menor
de
80
hemoglobinopaties
estàndard
perno
a
Percentatge de
Numerador: En
Es recomana

utilitzar valors
estàndard
perno
a
Es recomana

inclou els següents 6
punts aconseguits inclou els següents 6 Cobertura vacunal utilitzar valors
indicadors de l'EQA de en cada un dels
indicadors de l'EQA sistemàtica infantil estàndard per a

Observacions

UP afectades

Valors basals dels
AGA segons dades
gener-desembre
2020
i en algun
cas
En tractar-se
d'un

EAPS, Hospitals,
SM (excepte SRC),
SS (excepte UFFIS,
EAIA,
Aquestcures
objectiu

Font de Dades

Datamart de la
Prestació
Farmacèutica
(DPF) i DAT
DFS (facturació),
DRE (recepta),
CMBDAH

objectiu territorial afecta a EAPs,
en el que es
Hospitals, SS
potencia
la dels d'internament
Valors
basals
EAPs, Hospitals,
Datamart Recepta
AGA segons dades SM (excepte SRC, Electrònica (DRE) i
d'un tall
CSMIJ, H dia IJ), SS HC3
trasnversal
del
28
(excepte
EAIA,
-Aquest objectiu
implica la línia
VINCat
d'atenció primària
de salut,objectiu
d'atenció
La formulació
Aquest
Document de
transversal i en
afecta a totes les
Pacte territorial
termes
línies assistencials.
Datamart de la
percentuals,
Valors basalsd'una
dels Aquest objectiu es
Prestació
EAPs segons dades contractarà a tots
Farmacèutica
gener-desembre els Equips
(DPF) i DAT
2020
o gener
d'atenció
primària
--HCAP - Entitat
Proveïdora - eCAP
-----

Totes les UPs
HCAP - Entitat
d'Atenció Primària Proveïdora - eCAP
que
Totestinguin
les UPs de la HCAP - Entitat
línia d'atenció
Proveïdora - eCAP
primària
que
Totes les UPs
HCAP - Entitat
d'atenció primària Proveïdora - eCAP
que
tinguin no
S'aconsella
HCAP - Entitat
contractar aquest Proveïdora - eCAP
objectiu a les UPs

Unitat Responsable
de les Dades

Mitjana Catalunya
Any Anterior

Àrea del Medicament

--

Àrea del Medicament
i Gerència
d'Informació i Aval

--

Àrea del Medicament
i Oficina i-Salut

--

Centre coordinador
Programa VinCat

--

Regió Sanitària

--

Àrea del Medicament

--

Regió Sanitària - SISAP

33'71% (any 2020
SISAP-ECAP)

Regió Sanitària - SISAP

54'87% (any 2020
SISAP-ECAP)

Regió Sanitària - SISAP

54'31% (any 2020
SISAP-ECAP)

Regió Sanitària - SISAP

47'64% (any 2020
SISAP-ECAP)

Regió Sanitària - SISAP

--

2021

Atenció primària

1.Objectius de línia
assistencial

Objectius
AP36: Revisió fons d'ull en els darrers 2
vinculats a la CPR anys en DM2

Igual o major

70%

65%

2021

Atenció primària

1.Objectius de línia
assistencial

Objectius
SGAM02-AP: Aconseguir que la durada
vinculats a la CPR episodis IT no superi temps òptim

Igual o major

51,56%

51,56%

2021

Atenció primària

5.Objectius de Regió
Sanitària

Objectius
RS_AP02: Cribratge del consum d'alcohol
vinculats a la CPR en la població adulta

Igual o major

70%

37%

2021

Atenció primària

5.Objectius de Regió
Sanitària

Objectius
RS_AP03: Professionals de l'EAP
vinculats a la CPR vacunats de grip estacional

Igual o major

30%

30%

2021

5.Objectius de Regió
Atenció primària
Sanitària

Igual o menor

individual

Veure dades
individuals
farmàcia

2021

Atenció primària

Sí (Positiu)

Sí

Sí

2021

Atenció primària

AP25bis: Longitudinalitat amb el metge
majoritari (anual)

Igual o major

65%

60%

2021

Atenció primària

AP30: Tractament adequat de la
fibril·lació auricular

Igual o major

95%

92%

2021

Atenció primària

AP32: Vacunació de la grip en majors de
59 anys

Igual o major

53%

53%

2021

Atenció primària

AP33: Visites GID sobre població atesa
assignada

Igual o major

200

200

2021

Atenció primària

AP35: Avaluació de risc de suïcidi

Igual o major

15%

15%

2021

Atenció primària

ASI-AP01: Desplegar el model d'atenció
no presencial

Sí (Positiu)

Sí

Sí

2021

Atenció primària

SEGPACAP01: Dades dels indicadors de
seguretat dels pacients al SPQiB

Sí (Positiu)

Sí

Sí

RS_AP19: Prescripció hipoglucemiants
Objectius
orals no insulínics considerats com a
vinculats a la CPR
MATMA

4.Objectius d'UP segons Objectius
característiques
vinculats a la CPR
Objectius sense
1.Objectius de línia
repercussió
assistencial
econòmica
Objectius sense
1.Objectius de línia
repercussió
assistencial
econòmica
Objectius sense
1.Objectius de línia
repercussió
assistencial
econòmica
Objectius sense
1.Objectius de línia
repercussió
assistencial
econòmica
Objectius sense
1.Objectius de línia
repercussió
assistencial
econòmica
Objectius sense
1.Objectius de línia
repercussió
assistencial
econòmica
Objectius sense
1.Objectius de línia
repercussió
assistencial
econòmica

IS3AP05: Migració a ECAP

6

Àrea d'Atenció Sanitària

Percentatge

8

Subdirecció General
d'Avaluacions Mèdiques
(SGAM)

Percentatge

6

Regió Sanitària

Percentatge

8

Regió Sanitària

Percentatge

6

Àrea del Medicament

Percentatge

0

Oficina eSalut

--

Àrea d'Atenció Sanitària

Percentatge

--

Àrea d'Atenció Sanitària

Percentatge

--

Àrea d'Atenció Sanitària

Percentatge

--

Àrea d'Atenció Sanitària

Numèric

--

Pla director de salut
mental i addiccions

--

Àrea de Sistemes
d'Informació

Sí / No

--

Servei de Promoció de la
Qualitat i Bioètica

Sí / No

100

Sí / No

Percentatge

Cribratge de la
(Numerador/Deno Cribratge de la
retinopatia diabètica
minador)*100
retinopatia diabètica
en els últims
dos anys. Numerador:
en
els últims
dos
Proporció
d'episodis
Proporció
d'episodis
d'incapacitat temporal nombre d'episodis d'incapacitat
(IT) causada per
d'IT amb durada
temporal (IT) causada
contingència
comuna, igual
o inferior al per
contingència
Percentatge de
Numerador:
Percentatge
de

Població atesa i
L'objectiu general
assignada: nombre és aconseguir una
de persones
identificaciódels
Referit
a la que S'informarà
població assignada valors percentils
a l'equip d'atenció P25, P50 i P75 dels
primària
de
Població (EAP)
assignada indicadors
--

població atesa
població atesa i
assignada
entre 14
Proporció entre
de 14 i 80 assignada
Numerador:
professionals
nombre de
correctamentd'envasos
vacunats Numerador:
professionals de
Percentatge

població atesa
assignada
Proporció entre
de 14 i
professionals
correctament
Percentatge

i atesa: nombre de
persones
que del L'Agència de Salut
Professionals
centre: metges de Pública de
metges deper
família,
Catalunya
Situar-se
sota Situació
basal:

d'hipoglucemiants orals
no insulinics (ATC
A10B) amb alternatives
Haver completat les
fases necessàries per la
migració dels
sistemes
Proporció
de visites

d'envasos
d'hipoglucemiants
orals no insulinics
Haver completat les
fases necessàries per
la migracióde
dels
Proporció
visites

de la mitjana del
propi AGA a
desembre 2021
L'objectiu es pot
considerar nul
exclusivament
Es
defineix comen
a

realitzades pel metge
majoritari en
Percentatge de
persones entre 15 i
90 anys
Percentatge de
població atesa
assignada major de
Numerador=Número
de visites amb
protocols de GID
L'avaluació basal
inclou la utilització
del mòdul d'avaluació
Definir i implementar
el model d'atenció no
presencial en la
Subministrament en
els terminis
establerts de les

metge majoritari
en l'atenció del
Numerador =
Pacients que
compleixen els
Exclusió = No s'han
definit criteris
d'exclusió. Període
Període = els
últims 12 mesos.
Quan es calcula
Numerador=Pacien
ts del
denominador en
La crisi sanitària ha
comportat una
migració massiva
L'Equip d'Atenció
Primària
subministrarà al

realitzades pel metge
majoritari en l'atenció
Percentatge de
persones entre 15 i 90
anys diagnosticades
Percentatge de
població atesa
assignada major de 59
Numerador=Número
de visites amb
protocols de GID
L'avaluació basal inclou
la utilització del mòdul
d'avaluació específica
Definir i implementar el
model d'atenció no
presencial en la cartera
Subministrament en els
terminis establerts de
les dades per calcular

nombre d'envasos
prescrits dels
hipoglucemiants
Sí/No
Numerador:
Nombre de visites
realitzades a un
(Numerador /
Denominador)*10
0
(Numerador/Deno
minador)*100
Numerador= En
(Numerador /
Denominador) *
1000
(Numerador/Deno
minador)*100
Presentació del
document (1er
any): Sí/No
Sí/No

dades gener-març
2021 per EAP i
AGA.
-Es recomana no
utilitzar valors
estàndard per a
Es recomana no
utilitzar valors
estàndard per a
Es recomana no
utilitzar valors
estàndard per a
Es recomana no
utilitzar valors
estàndard per a
Es recomana no
utilitzar valors
estàndard per a
Projecte Latitude:
https://ticsalutsoci
al.cat/wp__

Fins l'any 2020,
-aquest objectiu era
de Regió
Sanitària i Totes les UPs
RD
625/2014:
https://www.boe.e d'atenció primària
s/boe_catalan/dias excepte la UP
/2014/07/21/pdfs/
04957
Sant Vicenç
Les Regions
-Sanitàries són les
encarregades
Les Regions de
Sanitàries són les
encarregades
Les
Regions de
Sanitàries són les
encarregades de
decidir si els
-----Grupo de trabajo
de la Guía de
Práctica Clínica
Per considerar
assolit l'objectiu en
el primer any
Per a considerar
assolit l'objectiu
cal haver

--

HCAP - Entitat
60'53% (any 2020
Regió Sanitària - SISAP
Proveïdora - eCAP
SISAP-ECAP)
Registre SGAM eCAP

Subdirecció General
d'Avaluacions
Mèdiques (SGAM)

51,56%

HCAP - Entitat
42'20% (any 2020
Regió Sanitària - SISAP
Proveïdora - eCAP
SISAP-ECAP)
Entitat Proveïdora Regió Sanitària

--

Aquest objectiu es
contracta per tots
els EAP de la Regió
Metropolitana Sud
Els equips
d'atenció primària
de salut
Totes
lesque
UPsno

Datamart de la
Prestació
Àrea del Medicament
Farmacèutica
(DPF)
Mapa de Sistemes

--

Totes les UPs
d'atenció primària
que tinguin
Totes les UPs
d'Atenció Primària
que tinguin
--

HCAP - Entitat
92'84% (any 2020
Regió Sanitària - SISAP
Proveïdora - eCAP
SISAP-ECAP)

--

HCAP - Entitat
Regió Sanitària - SISAP
Proveïdora - eCAP

--

Entitat Proveïdora Regió Sanitària

--

Oficina eSalut
-d'Informació de
Catalunya
HCAP - Entitat
62'41% (any 2020
d'Atenció Primària Proveïdora - eCAP Regió Sanitària - SISAP SISAP-ECAP)

HCAP - Entitat
57'56% (any 2020
Regió Sanitària - SISAP
Proveïdora - eCAP
SISAP-ECAP)
HCAP - Entitat
176'80 (any 2020
Regió Sanitària - SISAP
Proveïdora - eCAP
SISAP-ECAP)

-Registre Servei
Servei de Promoció
Totes les UPs
d'Atenció Primària Promoció Qualitat i de la Qualitat i
Bioètica
Bioètica

100% d'assoliment a
l'any 2019. Objectiu
que no es va incloure

