Objectius Transversals. AGA Baix Llobregat Litoral i Viladecans
Estàndards Objectius 2016 per AGA.
RESULTATS
1. Objectius vinculats a la contraprestació per resultats
T01. Aconseguir que almenys el 85% de les unitats proveïdores de l'àmbit territorial signi el Pacte
territorial de col·laboració abans de l’1/07/2016
T02bis. Aconseguir que les taxes brutes d'hospitalitzacions potencialment evitables per ACSC
relacionades amb la ICC i l'MPOC se situïn per sota de determinats valors
GFM01-T. Assolir un determinat valor mínim de l'índex de qualitat en la prescripció farmacèutica
(IQF)
HC318-Tbis. Implantar almenys un projecte per intercanviar entre proveïdors de salut informació
de l’HC3 referent a almenys un procés de derivació mitjançant els estàndards de missatgeria
WiFIS
T23. Assolir que un determinat percentatge mínim de pacients entre 40 i 80 anys amb diagnòstic
d’MPOC disposi d’espirometria publicada en l’HC3

OBJECTIU A
ASSOLIR

Ponderació
base 100%

Sí

12%

Sí

12%

350 ICC;
230 MPOC

6%

322,79 ICC;
231,08 MPOC

6%

61

12%

51

12%

Sí

4%

Sí

4%

25%

6%
40%

20%

0%
34%

TOTAL OBJECTIUS AGA

2. Altres objectius amb prioritat
GFM02-T. Aconseguir que la taxa d’incidències en la prescripció farmacèutica dels pacients amb
complexitat (PCC i MACA) se situï per sota de sengles valors màxims
GFM03-T. Aconseguir que la taxa d’incidències de prescripció farmacèutica dels pacients
polimedicats se situï per sota d’un determinat valor màxim
HC319-T. Aconseguir que la taxa poblacional de PIIC amb informació activa en l’apartat de
recomanacions en cas de crisi se situï per sobre d’un determinat valor mínim
T24. Aconseguir que la taxa de freqüentació de consultes externes d’oftalmologia se situï per sota
d'un determinat valor màxim
T25. Aconseguir que la taxa de freqüentació de consultes externes de l’aparell locomotor se situï
per sota d'un determinat valor màxim
T26. Aconseguir que la taxa de freqüentació de dermatologia se situï per sota d'un determinat
valor màxim
T27. Elaborar els protocols de maneig de la fibromiàlgia, la síndrome de fatiga crònica i la
síndrome de sensibilitat química múltiple

Resultat

OBJECTIUS

Resultat

PCC 0,63;
MACA 0,55

PCC 0,59;
MACA 0,55

1,01

0,9

1,5%

1,0%

108

133,52

188

212,09

102

130,56

Sí

No

ponderació
assolida

A1. Objectius de línia assistencial

Objectius comuns per a tot Catalunya

Indicador

2016

Ponderació

Refeència

50% sobre el 100%
de la part variable

AP01. Assolir un determinat % mínim de nens de 5 anys assignats i
atesos correctament vacunats amb la vacuna triple vírica

- % de població de 5 anys assignada i atesa durant l’any que
està correctament vacunada amb la vacuna triple vírica (TV)
(dues dosis)

90%

8,00%

AP011. Aconseguir que un determinat % mínim de població de 15
anys o més i menor de 80 anys, assignada, atesa i fumadora hagi
deixat de fumar durant l’any

- % de població de 15 anys o més i menor de 80 anys
assignada, atesa durant l’any i fumadora a l’inici de l’any que
ha deixat de fumar durant l’any

7,5%

8,00%

<20%

8,00%

35%

8,00%

SI/NO

6,00%

AP14. Aconseguir que el % de població masculina de 50 anys o més - % d’homes de 50 anys o més, assignats, atesos i sense
assignada i atesa sense patologia prostàtica a la qual s'ha sol·licitat diagnòstic de patologia prostàtica als quals s’ha sol•licitat la
determinació de l’antígen prostàtic específic (PSA) durant l’any
el PSA durant l’any se situï per sota d’un determinat valor màxim

AP016. Aconseguir que un determinat % mínim de població de 15
anys o més i menor de 70 anys, assignada, atesa i amb amb factors
de risc cardiovascular realitzi activitats físiques saludables

- % de població de 15 anys o més i menor de 70 anys anys
amb factors de risc cardiovascular (pacients amb diabetis
mellitus, obesitat, sobrepès, dislipèmia, hipertensió arterial i
fumadors) que, en l´últim any, milloren en l'etapa del canvi de
Prochaska sobre l'activitat física o es mantenen en una activitat
física adequada

AP017. Dur a terme, com a mínim , una de les actuacions de millora - dur a terme, com a mínim, una de les actuacions de millora
proposades per al període 2016-2017 a partir de l'informe normalitzat proposades per al periíode 2016-2017 a partir de l'informe
normamitzat d'avaluació del PLAENSA 2015
d'avaluació del Pla d'enquestes de satisfacció (PLAENSA)
ICAM01-AP. Aconseguir que la durada dels episodis d’IT no superi el
temps òptim/estàndard establert, segons diagnòstic i professió, en un
determinat % mínim d’episodis causats per contingència comuna
deguda a malalties del sistema osteomuscular, malalties mentals i
traumatismes i causes externes

- % d’episodis d’incapacitat temporal (IT) causada per
contingència comuna en població activa, amb una durada
màxima igual o inferior al temps òptim/estàndard establert
segons diagnòstic i professió, referit a les malalties del sistema
osteomuscular, les malalties mentals i els traumatismes i
causes externes

55%

4,00%

CMBDAP. Aconseguir que un determinat percentatge mínim de
contactes d’atenció primària notificats al Conjunt mínim bàsic de
dades d’atenció primària (CMBD-AP), finançats pel CatSalut, dels
pacients residents a altres CCAA tinguin les dades d’identificació
correctes.

Percentatge de contactes d’atenció primària, finançats pel
CatSalut, amb identificació correcta dels pacients residents a
altres CCAA

60%

4,00%

LMS01bis-AP. Assolir un determinat percentatge mínim de població
assignada i atesa que sol•licita l’accès a LMS.

- percentatge de població de 18 anys o més assignada i atesa
que ha sol•licitat l’accés a Cat@Salut La Meva Salut

4%

4,00%

Total

50,00%

2016

Resultat

ponderació assolida

81,27%

0,00%

7,54%

8,00%

8,32%

8,00%

44,98%

8,00%

SÍ

6,00%

57,80%

4,00%

98,33%

4,00%

2,39%

1,00%

Total

39,00%

A2. Objectius segons característiques de la UP. Amb COM SALUT.

Objectius comuns per a tot Catalunya segons característica
UP

Indicador

- % d’acompliment dels estàndards d’acreditació dels equips
ACRED-EAP. Assolir un determinat % d’acompliment dels estàndards
d’atenció primària sobre el total d’estàndards del manual
d’acreditació dels equips d’atenció primària
d’acreditació d’equips d’atenció primària.

COM SALUT01. Elaborar l'estratègia de salut comunitària per a l'ABS
de l'EAP

COM SALUT02. Acreditar la constitució formal i funcional de l'equip
dinamitzador del projecte COMSALUT, integrat per membres de
l'EAP i l'equip territorial de salut pública.

2016

Ponderació

2016

Estàndard

5% sobre el 100%
de la part variable

Resultat

ponderació
assolida

Fonts d'informació

- registre: Base de dades d’equips d’atenció
primària en centres autoritzats i base de
dades d’equips d’atenció primària acreditats.
- unitat responsable: Direcció General
d’Ordenació i Regulació Sanitàries.

60% (dades_2015)

1,60%

94,51%

1,60%

Haver elaborat l'informe amb la descripció de les línies
estratègiques en el camp de la salut comunitària (si / no)

SI/NO

2,00%

Sí

2,00%

- registre: entitat proveïdora
- unitat responsable: regió sanitària

Haver presentat documentació acreditativa de la constitució
formal i funcionament de l'equip dinamitzador del projecte
COMSALUT (sí/no)

SI/NO

1,40%

Sí

1,40%

- registre: entitat proveïdora i equip territorial
de salut pública
- unitat responsable: regió sanitària

Total

5,00%

5,00%

A3. Objectius epecífics Regió

Objectius Regió Sanitària Barcelona

Indicador

APRSB01. Assolir una prevalença mínima d'obesitat en població de 6
- Assolir una prevalença mínima d'obestiat en població de 6 a
a 14 anys assignada i atesa durant l'any registrat a la història clínica
14 anys assignada i atesa durant l'any registrat a la HCAP
d'atenció primària (HCAP)

APRSB02. Assolir un determinat percentatge mínim de població de
60 anys o més assignada correctament vacunada contra la grip
estacional

- % de població de 60 anys o nés assiganda i correctament
vacunada contra la grip estacional

2016

Ponderació

Estàndard

5% sobre el 100%
de la part variable

Resultat

ponderació
assolida

3,00%

6%

3,00%

50%

2,00%

44%

0,50%

Total

5,00%

3,50%

TOTAL PART
VARIABLE

100,00%

81,50%

Obesitat: 5,00%

Fonts d'informació

- registre: entitat proveïdora (numerador),
CMBD-AP (denominador)
- unitat responsable: Regió Sanitària i Divisió
d'Anànilis de la Demanda i l'Activitat

- registre: - entitat proveïdora
- unitat responsable: regió sanitària

A4. Objectius sense repercusió econòmica
2016

Objectius de línia assistncial

Indicador

Estàndard

AP08-Realitzar un determinat percentatge mínim de visites no
presencials.

percentatge de visites de qualsevol dels membres de l’EAP
realitzades a pacients assignats sense la seva presencia física.

8,0%

AP21. Assolir un determinat percentatge mínim de població major de
14 anys, assignada i atesa, diagnosticada d’hipertensió i/o de
depressió en què s’ha identificat els diferents patrons de consum
d’alcohol mitjançant els instruments de cribratge validats.

% de població assignada/atesa durant l’any diagnosticada de
hipertensió i/o depressió en què s’ha identificat els diferents
patrons de consum d’alcohol (abstinència, baix risc, risc )
mitjançant els instruments de cribratge validats .

70% HTA;
50% Depressió

89,7%

AP22. Disposar d'un professional de referència sobre les síndromes
de sensibilització central

- disposar d’un profesional que actuï com a referent en relació
amb les síndromes de sensibilització central (fibromiàlgia,
síndrome de fatiga crònica i síndrome de sensibilitat química
múltiple).

SI/NO

Sí

LMS01-AP. Assolir un determinat percentatge mínim de població
assignada i atesa que accedeix a LMS

- % de població de 18 anys o més assignada i atesa que ha
accedit almenys un cop en tot l’any a Cat@Salut La Meva
Salut.

2,3%

Resultat

Objectius segons característiques de la UP

GFM03-AP- Assolir un determinat percentatge mínim d’utilització de la recepta
electrònica en els equips d’atenció primària.

- percentatge de receptes en suport electrònic sobre el total de receptes
dispensades, prescrites pels equips d’atenció primària.

97,0%

97,4%

HC330-AP- Assolir un determinat percentatge mínim de PIIC
editats en l'HC3 en format estructurat.

- percentatge de PIIC de pacients PCC o MACA
assignats a l’EAP en l’HC3 dels quals hi consta el PIIC
complimentat en format estructurat (darrera versió del
PIIC coneguda com a PIIC 2.0)

75,0%

49,6%

(només els que no
han assolit
l'objectiu 2015)

10.155

HC325-AP- Planificar el desenvolupament del curs clínic
compartit integrat a la HC3.

- per considerar assolit aquest objectiu caldrà haver
presentat durant el 2016 a la Oficina iSalut la planificació
de desenvolupament del curs clínic compartit integrat. El
desenvolupament i publicació es podrà fer durant 2016 o
2017

SI/NO

Sí

HC324-AP- Publicar en l’HC3 dades estructurades de
variables clíniques d’un mínim de 300 pacients .

- publicar en l’HC3 dades estructurades de variables
clíniques d’un mínim de 300 pacients.

SI/NO

Sí

- nombre d’informes de laboratori (d’atenció urgent i
HC306-AP- Publicar en l'HC3 de forma estructurada un mínim
programada) publicats en l’HC3 amb informació
de 200 informes de laboratori.
estructurada (LOINC) .

Fonts d'informació

- registre:CMBD-AP
- unitat responsable: Divisió d'Anàlisi de la
Demanda i l’Activitat

- registre:HCAP entitat proveïdora
- unitat responsable: Regió Sanitària

- registre:HCAP entitat proveïdora
- unitat responsable: Regió Sanitària

- registre:Registre d'accessos LMS
(numerador) CMBD(denominador)
- unitat responsable: LMS (numerador)Divisió d'Anàlisi de la Demanda i l'Activitat
(denominador)

- registre: base de dades de facturació de
farmàcia
- unitat responsable: Gerència de Farmàcia i
del Medicament

- registre: HC3
- unitat responsable: HC3

- registre: HC3
- unitat responsable: HC3

- registre: Oficina iSalut
- unitat responsable: HC3

- registre: HC3
- unitat responsable: HC3

