1. Objectius vinculats a la contraprestació per resultats
1.1 Objectius de línia assistencial comuns a tots els EAP

vinculats a la contraprestació per resultats

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

- indicador IGFM01-AP: Índex de qualitat en la prescripció farmacèutica

LMS01-APbis. Assolir un determinat percentatge mínim de població assignada i atesa que
sol·licita l’accès a LMS
- indicador ILMS01-APbis: Percentatge de població assignada i atesa que ha sol·licitat l’accés a LMS

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

AP04. Assolir un determinat percentatge mínim de població assignada i atesa d’entre 6
i 14 anys amb avaluació de l’obesitat
- indicador IAP04: Percentatge de població de 6 a 14 anys assignada i atesa amb avaluació de l’obesitat

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
- indicador SGAM02-AP: Percentatge d’episodis d’IT amb durada igual o inferior al temps òptim deguts a
malalties del sistema osteomuscular, malalties mentals, traumatismes/causes externes i símptomes o
signes no classificats

1.2 Objectius de línia assistencial específics segons característiques d’UP vinculats a
la contraprestació per resultats
AP01. Assolir un determinat percentatge mínim de població de 5 anys assignada i atesa
correctament vacunada amb la vacuna triple vírica (només per als EAP que es trobin per
sota del 95%)
- indicador IAP01: Percentatge de població de 5 anys assignada i atesa ben vacunada amb la vacuna
triple vírica

CMBDAP02. Aconseguir que un determinat percentatge mínim de visites d’atenció
primària notificades al Conjunt mínim bàsic de dades d’atenció primària (CMBD-AP),
de pacients residents en altres CCAA i finançades pel CatSalut, tinguin les dades
d’identificació correctes (només per als EAP que es trobin per sota del 100%)
- indicador CMBDAP02: Percentatge de visites d’atenció primària, de pacients residents en altres CCAA i
finançades pel CatSalut, amb identificació correcta

CMBDAP03. Aconseguir que un determinat percentatge mínim de visites d’atenció
primària notificades al Conjunt mínim bàsic de dades d’atenció primària (CMBD-AP),
tinguin el primer problema de salut correctament informat (només per als EAP que es
trobin per sota del 100%)

- indicador ICMBDAP03: Percentatge de visites d’atenció primària, amb el primer problema de salut
correctament informat

ACRED-EAP02. Aconseguir, en l’autoavaluació de l’equip, mantenir o superar el
percentatge d’estàndards assolits en el moment de la resolució d’acreditació de l’equip
d’atenció primària (només per als EAP acreditats els anys 2014 o 2015)
- indicador IACRED-EAP02: Percentatge d’acompliment, en l’autoavaluació de l’equip, dels estàndards
d’acreditació de l’equip d’atenció primària

APCOM03. Constituir un grup de treball de salut comunitària dins de l’EAP amb la
incorporació (o contacte realitzat) del professional de salut pública territorial referent
(només per als EAP que no formen part del projecte ComSalut)
- indicador IAPCOM03: Acreditació de la constitució del grup de treball de salut comuntiària de l’EAP
(sí/no)

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)
- indicador IAPCOM04: Acreditació de l’activitat de formació específica en salut comunitària a l’EAP
(sí/no)

APCOMENAPiSC01. Crear un grup motor de treball amb participació de la comunitat i
portar a terme la fase de les aliances (només per als EAP que formen part dels projectes
demostratius de l’ENAPiSC)
- indicador APCOMENAPISC01: Acreditació de la constitució del grup motor de salut comuntiària amb
participació de la comunitat (sí/no)

APCOMSALUT05. Realitzar el mapeig d’actius locals i haver introduit els actius a Actius
i Salut (o web semblant a nivell municipal) (només per als EAP que formen part del
projecte ComSalut)
- indicador IAPCOMSALUT05: Acreditació de la incorporació d’almenys 1 recurs o activitat a Actius i salut
(sí/no)

APCOMSALUT06. Implantar una intervenció comunitària que doni resposta a alguna de
les necessitats prioritzades, connectant amb els actius de la comunitat (només per als
EAP que formen part del projecte ComSalut)
- indicador IAPCOMSALUT06: Fitxa de planificacio de la intervenció implantada (incloent la planificació
de l’avaluació) o incorporacio de la intervenció a l’Observatori d’Innovació en gestió (sí/no)

