Objecius 2019 EAP Castelldefels-2 Can Bou (CASAP) UP 04374

AGA Baix Llobregat Litoral i Viladecans

Objectius transversals comuns a totes les AGA (3%)
Objectius transversals vinculats a la contraprestació per resultats (CPR)

Objectiu 2019

Ponderació part
variable 2019

Individualitzat
Objectiu AGA:
GFM01-T19. Assolir un determinat valor mínim de l'índex de qualitat en la prescripció farmacèutica (IQF)

3%

IQF basal 2019 AGA Baix Llobregat Litoral i Viladecans=46

Baix Llobregat Litoral i Viladecans=50

Objectiu 2019

Ponderació part
variable 2019

AMED-T01. Aconseguir que la taxa d'incidències de prescripció dels pacients de 75 anys o més es situïper sota de sengles valors màxims

≤ 0,29 (mitjana de CAT)

0%

AMED-T02. Aconseguir que la taxa d'incidències de prescripció en pacients polimedicats < 75 anys es situïper sota de sengles valors
màxims

≤0,24 (mitjana de CAT)

0%

Basal < 25% assolir ≥ 25%
Basal > 25% assolir ≥ 35%

0%

SI

0%

3 -4 grups

0%

Objectiu 2019

Ponderació part
variable 2019

Sí/No

12%

Objectius transversals sense repercussió econòmica

GFM04-T. Aconseguir que un determinat percentatge mínim de pacients ≥65 anys amb ingrés per fractura de maluc rebi tractament per a
l’osteoporosi amb posterioritat a l’alta
IS3T01. Desenvolupar mitjançant missatgeria WIFIS el domini de Notificació de Pre-Alt
T35. Aconseguir que s'iniciï o es consolidi el funcionament d'un nombre mínim de grups d'àmbits temàtics diferents (línies) dels Programes
Pacient i Cuidador Expert de Catalunya (PPE-CAT i PCE-CAT) en l'àmbit territorial

Basal 2019 AGA Baix Llobregat Litoral i Viladecans=0,29

Basal 2019 AGA Baix Llobregat Litoral i Viladecans=0,22

Basal 2019 AGA Baix Llobregat Litoral i Viladecans=21,9%

2 grups

Objectiu transversal de Regió comú a totes les AGA de l'Àmbit Metropolità Sud (12%)
Objectius transversals vinculats a la contraprestació per resultats (CPR)
RS_T01. Aconseguir que almenys el 95% de les unitats proveïdores de l'àmbit territorial signi el Pacte territorial de col·laboració abans de
l’1/07/2019
Total Objectius Transversals

15%

Objectius de línia assistencial comuns per a tota Catalunya (47%)
Objectiu 2019

Ponderació part
variable 2019

AP04. Assolir un determinat percentatge mínim de població de 6 a14 anys assignada i atesa amb avaluació de l’obesitat

95% (90% 2018)

14%

Avaluació 2018=86,28%

AP18. Assolir un determinat percentatge mínim de població assignada de 65 anys o més correctament vacunada contra la grip estacional

55% (50% 2018)

14%

Avaluació 2018=46%

Individualitzat per EAP
Objectiu Can Bou =55

14%

Basal 2019 Can Bou=53

55%

5%

Avaluació 2018=61,24%

Objectiu 2019

Ponderació part
variable 2019

Objectius comuns per a tot Catalunya vinculats a la CPR

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
Objectius de línia assitencial segons característiques de la UP (24%)
Objectius segons característiques d'UP vinculats a la CPR
Objectius_2019_AP CASAP.xlsx

Objectius EAP 2019

24/11/2022

AP01. Assolir un determinat percentatge mínim de nens de 5 anys assignats i atesos correctament vacunats amb la vacuna triple vírica
(només per als EAP que es trobin per sota del 95%)
APCOM04. Realitzar una activitat de formació sobre salut comunitària a l’EAP per part dels referents de salut comunitària (només per als
EAP que no formen part del projecte ComSalut)
APCOMSALUT07. Acreditar a l'Observatori d'innovació en Gestió la intervenció comunitària implementada al 2018

95% (90% 2018)
Sí
(Només afecta als EAP que no formen part del projecte
ComSalut)
Sí
(Només afecta als EAP que formen part del projecte
ComSalut)

10,00%

Avaluació 2018=85,44%

14,00%

14,00%

Objectius de línia assistencial comuns per a tota Catalunya
Objectiu 2019

Ponderació part
variable 2019

AMED-AP01a. Assolir que el percentatge de pacients amb combinació d'opioides forts i benzodiazepines es situï per sota d'un valor màxim

< 50%
Objectiu Can Bou<52%

0%

Basal 2019 Can Bou=49,54%

AMED-AP01b. Assolir que el percentatge de pacients amb combinació de Pregabalina o Gabapentina i opioides forts es situï per sota d'un
valor màxim

< 27%
Objectiu Can Bou<27%

0%

Basal 2019 Can Bou=17,43%

AP011bis. Aconseguir que un determinat percentatge mínim de població de 15 anys o més, assignada, atesa i fumadora hagi rebut, durant
l’any, consell per a deixar de fumar

55% (25% 2018)

0%

Avaluació 2018=23,77%

AP16. Aconseguir que un determinat percentatge mínim de població de 15 anys a 69 anys, assignada i atesa, insuficientment activa i amb
algun factor de risc cardiovascular realitzi activitats físiques saludables

50% (40% 2018)

0%

Avaluació 2018=57,43%

85%

0%

Mitjana CAT 2018=70,59%

A) >=1 any amb e-consulta (a data 31.12.2019): >=40%
plantilla;
B) <1 any amb e-consulta (a data 31.12.2019): mínim 20%
plantilla

0%

Avaluació 2018=79,31%

Sí

0%

IS3AP03. Connectivitat a la plataforma IS3 i desplegament de processos assistencials

80%

0%

LMS01-APbis. Assolir un determinat percentatge mínim de població de 16 anys o més, assignada i atesa durant l'any que està acreditada per
La Meva Salut (LMS)

13%

0%

Sí

0%

Objectius comuns a tots els EAP sense repercussió econòmica

AP19. Aconseguir que un determinat percentatge mínim de persones amb Diabetes Mellitus tipus 2, assignades i ateses tinguin fet el
cribratge del peu diabètic durant l'últim any
AP26bis. Assolir que utilitzi l'eina de consulta no presencial eConsulta un determinat percentatge mínim de metges i infermeres de medicina
de família de l'EAP

IS3AP02. Connectivitat a la plataforma IS3 i desplegament del domini de Notificació d'esdeveniment amb els casos d'ús (Justícia)

SEGPACAP01. Proporcionar al Servei de Promoció de la Qualitat i Bioètica, en el termini establert, les dades dels indicadors de seguretat
dels pacients de l'atenció primària
Total Objectius de Linia Assitencial

Avaluació 2018=10,02%

71%

Objectius Línia Assistencial específics Regió, Àmbit Metropolità Sud
Objectiu 2019

Ponderació part
variable 2019

A) Situar-se per sota de la mitjana EAP de Catalunya a
desembre 2019 (dades acumulades gener-desembre 2019)
o
B) Valors per sobre de la mitjana de EAP Catalunya a
desembre 2019 (dades acumulades gener-desembre
2019), ha d’haver disminuït el % de fàrmacs prescrits
respecte la seva situació basal (gener-març 2019).

7,00%

Mitjana Total EAP CAT=1,30
Basal Can Bou=1,35 (55/4.074)

67%

7,00%

Avaluació 2018=55,91%

Objectius específics Regió, Àmbit Metropolità Sud vinculats a CPR

RS_AP00: Percentatge d’envasos prescrits de MATMA d’antidiabètics 2019 sobre el total de prescripció d’hipoglucemiants del centre

RS_AP02: Cribratge del consum d’alcohol entre 14 i 80 anys

Total Objectius Línia Assistencial específics Regió, Àmbit Metropolità Sud

14%

Total Objectius 2019

Objectius_2019_AP CASAP.xlsx

100%

Objectius EAP 2019

24/11/2022

