
Any contracte:
202204374  -  EAP Castelldefels 2 - Can Bou

Unitat Proveïdora:
Barcelona -  Metropolità Sud

Entitat Proveïdora:
1870  -  Consorci Castelldefels Ag. Salut (CASAP)

Regió Sanitària:

Línia Assistencial -  Atenció primària

Objectius vinculats a la contraprestació per resultats

1.Objectius de línia assistencial
Objectiu
Pactat

Ponderació
Pactada

Objectiu

6.0067%
AP19: Aconseguir que un determinat percentatge mínim de persones amb
Diabetis Mellitus tipus 2, assignades i ateses, tinguin fet  el cribratge del peu
diabètic durant l'últim any.

6.0070%
AP21: Control hemoglobina glicada en persones majors de 14 anys i menors
de 80 anys amb diagnòstic de diabetis mellitus tipus 2 (DM2)

6.0055%
AP32: Vacunació de la grip en persones majors de 59 anys

7.00196
AP34: Estàndard de qualitat assistencial d'activitats preventives en població
pediàtrica

6.0072%
AP36: Assolir un determinat percentatge mínim de pacients entre 14 i 80 anys,
assignats i atesos, i amb diabetis mellitus tipus 2 que tenen revisat el fons d'ull
en els darrers dos anys.

5.0065%
CONT0002A: Índex del proveïdor assistencial principal (Usual provider of care
index) (Anual)

5.0062%
EQA0204: Control del colesterol LDL en persones amb CI/AVC/Claud+DM2

5.0014%
EQA0239: Ús incorrecte del PSA en majors de 70 anys

5.0035%
EQA0301: Cribratge del consum d'alcohol en la població adulta

8.0052
GFM01-AP: Assolir un determinat valor mínim de l'índex de qualitat en la
prescripció farmacèutica (IQF).

5.0062%
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.

Total ponderació objectius 64.00

5.Objectius de Regió Sanitària
Objectiu
Pactat

Ponderació
Pactada

Objectiu

5.0030%
RS_AP03: Assolir un percentatge mínim de professionals  dels EAP
correctament vacunats contra la grip estacional.

Total ponderació objectius 5.00



Any contracte:
202204374  -  EAP Castelldefels 2 - Can Bou

Unitat Proveïdora:
Barcelona -  Metropolità Sud

Entitat Proveïdora:
1870  -  Consorci Castelldefels Ag. Salut (CASAP)

Regió Sanitària:

Línia Assistencial -  Atenció primària

6.Objectius transversals comuns a totes les AGA
Objectiu
Pactat

Ponderació
Pactada

Objectiu

5.0047
AMED-T04: Assolir un determinat valor mínim de l'índex de seguretat en l'ús
de medicaments

3.0053
GFM01-T19: Assolir un determinat valor mínim de l'índex de qualitat en la
prescripció farmacèutica (IQF)

5.0045%
GFM04-T: Assolir que un determinat percentatge mínim de pacients major o
igual a 65 anys amb ingrés per fractura de maluc tinguin tractament per a
l'osteoporosi amb posterioritat a l'alta

6.0080%
VINCAT04-T: Consolidació de l'equip PROA comunitari (fase II)

Total ponderació objectius 19.00

8.Objectius transversals de regió sanitària i AGA
Objectiu
Pactat

Ponderació
Pactada

Objectiu

6.0095%
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

6.00Sí
RS_T07: Constitució de la comissió territorial per a l'abordatge del tractament
farmacològic de la Diabetis Tipus II.

Total ponderació objectius 12.00

Total ponderació  Atenció primària 100.00
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Objectius sense repercussió econòmica

1.Objectius de línia assistencial

Objectiu Objectiu
Pactat

AP28: Control de la tensió arterial en pacients amb insuficiència renal crònica (IRC)
70%

AP33: Visites de gestió infermera de la demanda sobre població atesa assignada
180

AP35: Avaluació sistemàtica del risc de suïcidi en tots els pacients amb depressió
9%

ESIAP0402: Cribratge del consum de tabac entre 15 i 60 anys
31%

LABVIT04: Percentatge d'inadequació de determinacions de vitamina D
60%

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. Sí

5.Objectius de Regió Sanitària

Objectiu Objectiu
Pactat

RS_AP08: Desplegar i fer el seguiment del nou model de col·laboració entre Salut Mental i
l'Atenció Primària, que inclou un pla de treball conjunt i consensuat pels 2 equips. Sí

Observacions de la UP:
- -

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.
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