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1. Exposició de motius

Les necessitats terapèutiques de les persones
malaltes diagnosticades de la sida i la gravetat,
la durada i les seqüeles de les seves patologies
va fer aconsellable establir per al col·lectiu
esmentat I’aportació econòmica limitada en el
pagament que s'ha de satisfer per a I'obtenció
dels medicaments que han d'utilitzar, per tal de
garantir l'atenció sanitària i fer la prestació
esmentada real i efectiva, tenint en compte les
condicions socials i humanes que concorren en
aquestes persones malaltes.

A aquest efecte, el Reial decret 1867/1995, de
17 de novembre, sobre prestacions
farmacèutiques a malalts de la sida (BOE núm.
287, d’1 de desembre de 1995), estableix en
I'article 1 que la participació en el pagament que
han de satisfer les persones malaltes de la sida
en els medicaments que proporciona el Sistema
Nacional de Salut mitjançant recepta oficial,
amb càrrec a fons de la Seguretat Social o a
fons estatals adscrits a la sanitat, ha de ser del
10% del preu de venda al públic, amb el límit
d'aportació previst en I'article 5 del Reial decret
83/1993, de 22 de gener, pel qual es regula la
selecció dels medicaments als efectes del
finançament pel Sistema Nacional de Salut, i en
les disposicions que I'actualitzin.

L’article 2, apartat 1, del Reial decret 1867/1995
disposa que, als efectes del que preveu I'article
anterior, es consideraran persones malaltes de
la sida les diagnosticades com a tals pels
serveis mèdics, propis o concertats, del Sistema
Nacional de Salut, d'acord amb els protocols o
criteris que hi ha a I'Estat espanyol per definir
cas de sida als efectes de vigilància
epidemiològica. L'apartat 2 estableix que les
administracions sanitàries amb competències en
matèria d’assistència sanitària de la Seguretat
Social adoptaran les mesures oportunes per
instrumentar I'acreditació necessària per accedir
a la prestació farmacèutica en les condicions
previstes en aquest Reial decret, amb validesa
en tot el territori nacional. Així mateix, I'apartat 2
estableix que en totes les activitats d'acreditació,
assistència, prescripció i dispensació es
respectarà acuradament el dret a la intimitat i a
la confidencialitat.

D'altra banda, I'Ordre de 24 de novembre de
1995, del Ministeri de Sanitat i Consum, de
desplegament del Reial decret 1867/1995, sobre
prestacions farmacèutiques a malalts de la sida

en allò relatiu a les receptes oficials de la
Seguretat Social (BOE núm. 288, de 2 de
desembre de 1995), estableix que I'aportació
reduïda en la dispensació de medicaments a les
persones malaltes de la sida prevista en I'article
1 del Reial decret s’aplicarà en les receptes
oficials per a actius de la Seguretat Social que
incorporin la Ilegenda CAMPANYA SANITÀRIA.

D’acord amb el Departament de Salut i en
exercici de les competències que m’atorguen els
articles 16 i 17 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol,
d’ordenació sanitària de Catalunya, dicto
aquesta Instrucció.

2. Objecte

L'objecte d'aquesta Instrucció és establir, en
I'àmbit del CatSalut, el procediment per a
I'accés a la prestació farmacèutica amb
aportació reduïda a les persones malaltes
efectivament diagnosticades de la sida pels
serveis mèdics dels centres sanitaris contractats
pel CatSalut, d'acord amb els protocols o criteris
establerts per definir cas de sida aIs efectes de
vigilància epidemiològica.

Per tant, no és d'aplicació a les persones
portadores d'anticossos que encara no hagin
desenvolupat la malaltia.

A l’annex V hi figura la relació, vigent a la data
d’aprovació d’aquesta Instrucció, de les
malalties indicatives de la sida als efectes de
vigilància epidemiològica.

La relació actualitzada està disponible a l’adreça
d’Internet següent:

http://www.gencat.net/salut/depsan/units/
sanitat/html/ca/professionals/spvemd54.htm

3. Accés a la prestació farmacèutica amb
aportació reduïda

3.1 Requisits

Les persones malaltes diagnosticades de la sida
poden gaudir de la prestació farmacèutica amb
aportació reduïda sempre que concorrin els
requisits següents:

a) diagnòstic de la sida per part dels serveis
mèdics dels centres sanitaris de les entitats
proveïdores de serveis sanitaris amb contracte o
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conveni amb el CatSalut, d'acord amb els
protocols o criteris que hi hagin a I'Estat
espanyol per definir cas de sida aIs efectes de
vigilància epidemiològica;

b) acreditació emesa pel Programa per a la
Prevenció i l’Assistència de la Sida (PPAS) del
Departament de Salut, i

c) prescripció dels medicaments en recepta
oficial d'actius del CatSalut, estampillada amb el
segell oficial amb la Ilegenda CAMPANYA
SANITÀRIA.

3.2 Acreditació

La persona usuària diagnosticada de la sida
pels serveis mèdics esmentats pot sol·licitar
l'acreditació necessària al Programa per a la
Prevenció i l’Assistència de la Sida (PPAS),
mitjançant el model Sol·licitud de document
acreditatiu de malaltia crònica, que figura en
I'annex l.

Aquesta Sol·licitud inclou el certificat mèdic
signat pel personal mèdic que li fa el seguiment
clínic i que confirma que el o la pacient presenta
diagnòstic de la sida, d'acord amb els protocols
o criteris que hi ha a I'Estat espanyol per definir
cas de sida aIs efectes de vigilància
epidemiològica.

La Sol·licitud de document acreditatiu de
malaltia crònica s'ha d'enviar mitjançant un
sobre de franqueig concertat a destinació a
I'adreça següent:

Servei Català de la Salut (CatSalut)
PPAS (Departament de Salut)
Apartat de correus núm. 143 FD
08080 Barcelona

El corresponent model de sobre de franqueig
concertat figura a l’annex II.

Tant la Sol·licitud com el sobre de franqueig
esmentats es poden trobar en els centres,
serveis i establiments sanitaris del sistema
sanitari integral d’utilització pública de Catalunya
(SISCAT). També es poden sol·licitar a les
regions sanitàries del CatSalut.

El certificat mèdic esmentat no es pot considerar
substitutori de la declaració obligatòria de la
sida. L’esmentada declaració s’ha de dur a
terme d’acord amb el procediment i el model de

notificació de declaració obligatòria
corresponent.

Si en la Sol·licitud hi manquen les dades
necessàries, el PPAS les demanarà i quedarà
en suspens la tramitació de la sol·licitud.

Si el certificat mèdic és positiu, el PPAS ha
d'emetre el document acreditatiu de malaltia
crònica corresponent, d’acord amb el model que
figura en I'annex III, per a un període de 5 anys,
amb validesa en tot el territori de I'Estat
espanyol.

Aquest document acreditatiu ha d'incorporar la
informació amb les dades personals de Ia
persona usuària - nom, cognoms i codi
d'identificació personal (CIP) de la targeta
sanitària individual - i la data límit de validesa.

El PPAS ha d'enviar per correu certificat el
document acreditatiu de malaltia crònica a
I'adreça de la persona sol·licitant.

Si no s’acredita el diagnòstic de la corresponent
malaltia indicativa de sida, s'ha de notificar a la
persona usuària la denegació de la sol·licitud,
que ha de ser degudament motivada.

Renovació

La persona usuària ha de sol·licitar la renovació
amb I'antelació suficient i seguint els mateixos
tràmits establerts per a la primera sol·licitud.

En aquest cas, no cal emplenar l’apartat del
model de sol·licitud corresponent a les dades
que ha d’emplenar el centre sanitari.

Notificació al registre de casos de sida a
Catalunya

El PPAS ha de notificar periòdicament les
sol·licituds acreditades al registre de casos de
sida a Catalunya (Centre d'Estudis
Epidemiològics sobre la Sida de Catalunya-
CEESCAT), per tal de validar les dades d'aquest
registre i, si s'escau, procedir a la recerca de la
informació corresponent mitjançant els circuits
de vigilància epidemiològica actualment en
funcionament.
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4. Prescripció, dispensació i facturació de
medicaments

4.1 Prescripció

Un cop Ia persona usuària disposi del document
acreditatiu de malaltia crònica, qualsevol metge
d'un centre sanitari amb contracte o conveni
amb el CatSalut que tingui l’autorització per
prescriure en receptes mèdiques oficials del
CatSalut pot efectuar la prescripció deIs
medicaments en recepta mèdica oficial d'actius
del CatSalut, en la qual ha d'estampillar la
lIegenda CAMPANYA SANITÀRIA, d’acord amb
el model de segell oficial que figura en I'annex
IV.

El personal mèdic només pot utilitzar la llegenda
CAMPANYA SANITÀRIA per a la prescripció de
medicaments a les persones malaltes que
disposen del corresponent document acreditatiu
de malaltia crònica vigent.

4.2 Dispensació

L'oficina de farmàcia ha de dispensar els
medicaments prescrits en recepta mèdica oficial
d'actius del CatSalut i aplicar I'aportació
reduïda.

Cal presentar la targeta sanitària individual i el
document acreditatiu de malaltia crònica.

4.3 Facturació

Pel que fa a la identificació i la facturació, les
receptes mèdiques a càrrec del CatSalut s'han
d'incloure, tant físicament com informàticament,
dins del grup campanyes sanitàries, en aplicació
de I'apartat 4, procediment de facturació i
pagament, de I'annex sobre la prestació
farmacèutica en les oficines de farmàcia del
concert vigent d'atenció farmacèutica subscrit
entre el CatSalut i el Consell de Col·legis
Farmacèutics de Catalunya.

5. Confidencialitat i protecció de dades de
caràcter personal

Els professionals sanitaris, les entitats
proveïdores de serveis sanitaris i els òrgans de
l’Administració estan obligats a respectar el dret
a la intimitat i mantenir la confidencialitat de la
informació i de les dades de caràcter personal,
d’acord amb allò que disposa la normativa
aplicable. Així mateix, han d’adoptar les
mesures adequades per tal de garantir la
correcta custòdia i seguretat de les dades de
caràcter personal i evitar la seva alteració,
pèrdua, tractament o accés no autoritzat d’acord
amb allò que disposa la normativa de protecció
de dades de caràcter personal.

6. Disposició addicional

Pel que fa a les persones usuàries d'altres
comunitats autònomes diagnosticades de la
sida, poden gaudir de I'aportació reduïda en la
prestació farmacèutica en I'àmbit del CatSalut
sempre que presentin el document acreditatiu
de malaltia crònica emès pel servei de salut de
la comunitat autònoma que correspongui i la
targeta sanitària individual corresponent.

7. Disposició derogatòria

Es deroga la Instrucció 01/96, prestacions
farmacèutiques als malalts diagnosticats de la
sida.

8. Entrada en vigor

Aquesta Instrucció entra en vigor el 19 de juny
de 2006.

Barcelona, 1 de juny de 2006

El director

Carles Manté i Fors
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Annex I
Sol·licitud de document acreditatiu de malaltia crònica

CAMPANYA SANITÀRIA

1r cognom 2n cognom Nom

Adreça1 Tipus de via 2 Nom de la via Núm.

Bloc Portal Escala Pis Porta Codi postal Localitat Telèfon

CIP 3 DNI Data de naixement Sexe

Tipus de sol·licitud

Signatura de la persona sol·licitant
primera sol·licitud renovació

Data

Sol·licitud de document acreditatiu de malaltia crònica

Centre sanitari on es fa el seguiment clínic Telèfon

Cognoms i nom del metge/essa Núm. de col·legiat/ada

Malaltia indicativa de sida Data de diagnòstic

Signatura i segell del metge/essa 4

Dades que ha d'emplenar el centre sanitari

Notes:al revers del document.

Data

Certifico que, segons la informació clínica de què disposo, aquesta persona presenta criteris clínics de la sida,
d'acord amb els protocols establerts a l'Estat espanyol per definir cas de sida a efectes de vigilància

epidemiològica.

L'objectiu d'aquesta certificació és la tramitació del document acreditatiu de malaltia crònica per a l'accés a la prestació
farmacèutica amb aportació reduïda de les persones malaltes diagnosticades de la sida (Reial decret 1867/1995, de 17
de novembre, publicat en el BOE d'1 de desembre), i no s'ha de considerar una declaració de cas de sida.

Cal tenir en compte que, a efectes de vigilància epidemiològica, la sida és una malaltia de declaració obligatòria (Ordre d'1
de juliol de 1992, per la qual es determinen les malalties de declaració obligatòria [DOGC núm. 1619, de 15.7.1992]). Per
als nous casos diagnosticats, s'han d'utilitzar els protocols de declaració específica (Decret 395/1996, de 12 de desembre,
pel qual s'estableixen els procediments de notificació de les malalties de declaració obligatòria i brots epidèmics al
Departament de Salut [DOGC núm. 2294, de 18.12.1996] i Decret 308/2001, de 20 de novembre, pel qual es modifica el
circuit de notificació de les malalties de declaració obligatòria [DOGC núm. 3526, de 3.12.2001]).

Dades que ha d'emplenar la persona sol·licitant

home dona
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–De conformitat amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades
que consigneu en aquest document constaran en el fitxer automatitzat del registre d'acreditació de persones malaltes de sida com a
malaltes cròniques (ACREDIT.REC). La finalitat d'aquest fitxer és regular la concessió de l'acreditació de malaltia crònica als malalts de
sida; prestacions d'assistència social. L'òrgan responsable és la Direcció General de Drogodependències i Sida (travessera de les Corts,
131-159, Pavelló Ave Maria, 08028 Barcelona). Podeu exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació d’aquestes dades
davant el Programa per a la Prevenció i l'Assistència de la Sida del Departament de Salut.

–Per emplenar les dades:

1 Adreça on voleu rebre l'acreditació de malaltia crònica.

2 Tipus de via

3 Codi d'identificació personal (CIP)

Hi heu de transcriure la primera línia de la targeta sanitària individual (TSI).

4 Si enel moment d'emplenar lasol·licitudno disposeudel segell amb el número de col·legiat/ada, substituïu-lo pel segell del centre sanitari.

–El document acreditatiu de malaltia crònica s'ha de renovar al cap de cinc anys.

–Aquesta sol·licitud s'ha d'enviar al:

Servei Català de la Salut (CatSalut)
PPAS (Departament de Salut)
Apartat de correus núm. 143 FD
08080 Barcelona

–Per a qualsevol informació addicional, truqueu al telèfon 900 21 22 22.

Avinguda
Baixada
Barri
Blocs
Camí

Can
Carrer
Carreró
Carretera
Costa

Disseminat
Drecera
Glorieta
Gran via
Grups

Jardí
Lloc
Mas
Parc
Partida

Pas
Passadís
Passatge
Passeig
Plaça

Placeta
Polígon
Pont
Pujada
Rambla

Raval
Riera
Ronda
Travessera
Travessia

Urbanització
Via
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Annex II
Sobre de franqueig concertat
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Annex III
Document acreditatiu de malaltia crònica

- Aquest document ha d'anar sempre acompanyat de la
targeta sanitària individual (TSI).

- Un cop acabada la validesa del document, cal demanar-ne
un de nou.

Document acreditatiu
de malaltia crònica

CAMPANYA SANITÀRIA

- Aquest document ha d'anar sempre acompanyat de la
targeta sanitària individual (TSI).

- Un cop acabada la validesa del document, cal demanar-ne
un de nou.

Exemple:
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Annex IV
Segell oficial

Aportació reduïda

CAMPANYASANITÀRIA

Nom de l'entitat proveïdora. Codi 0000
Nom de la unitat proveïdora.Codi 00000

Aportació reduïda

CAMPANYASANITÀRIA

Institut Català de la Salut. Codi 0000
CAP Numància. Codi 00000

Exemple:
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Annex V
Relació de malalties indicatives de sida a efectes de vigilància epidemiològica

Malalties indicatives de sida

VIH positiu VIH no practicat o dubtós1 VIH negatiu1

CANDIDIASI ESOFÀGICA
Endoscòpia o microscòpia/disfàgia o
odinofàgia + candidiasi oral

Endoscòpia o microscòpia Endoscòpia o
microscòpia + < 400 cèl·lules CD4

CANDIDIASI TRAQUEAL, BRONQUIAL O PULMONAR
Endoscòpia o microscòpia Endoscòpia o microscòpia Endoscòpia o

microscòpia + < 400 cèl·lules CD4
CRIPTOCOCCOSI EXTRAPULMONAR

Microscòpia (histologia o citologia),
cultiu o detecció d'antígens

Microscòpia, cultiu o detecció
d'antígens

Endoscòpia o
microscòpia + < 400 cèl·lules CD4

CRIPTOESPORIDIOSI AMB DIARREA PERSISTENT DURANT MÉS D'UN MES
Microscòpia (histologia o citologia) Microscòpia Microscòpia + < 400 cèl·lules CD4

PNEUMÒNIA PER PNEUMOCYSTIS CARINII
Microscòpia tos o dispnea + Rx +
gasometria + absència de pneumònia
bacteriana

Microscòpia Microscòpia

TOXOPLASMOSI CEREBRAL (edat > 1 mes)
Microscòpia/alteració neurològica
focal o baixa consciència + TAC o
RMN + serologia o resposta a
tractament

Microscòpia Microscòpia + < 400 cèl·lules CD4

COCCIDIOIDOMICOSI DISSEMINADA (≠pulmó, ganglis limfàtics cervicals o hilars)
Microscòpia (histologia o citologia),
cultiu o detecció d'antígens

HISTOPLASMOSI DISSEMINADA (≠pulmó, ganglis limfàtics cervicals o hilars)
Microscòpia (histologia o citologia),
cultiu o detecció d'antígens

ISOSPORIASI AMB DIARREA PERSISTENT DURANT MÉS D'UN MES
Microscòpia (histologia o citologia)

CMV D'ORGANS, ≠fetge, melsa o ganglis limfàtics (edat > 1 mes)
Microscòpia (histologia o citologia) Microscòpia Microscòpia + < 400 cèl·lules CD4

RETINITIS PER CMV AMB PÈRDUA DE VISIÓ
Microscòpia/Oftalmoscòpia Microscòpia Microscòpia + < 400 cèl·lules CD4

HERPES SIMPLE MUCOCUTANI que persisteixi més d'un mes. BRONQUIAL, PULMONAR o ESOFÀGIC de
qualsevol durada (edat > 1 mes)

Microscòpia (histologia o citologia),
cultiu o detecció d'antígens

Microscòpia, cultiu o detecció
d'antígens

Microscòpia + < 400 cèl·lules CD4

LEUCOENCEFALOPATIA MULTIFOCAL PROGRESSIVA
Microscòpia (histologia o citologia) Microscòpia Microscòpia + < 400 cèl·lules CD4

PNEUMONITIS INTERSTICIAL LIMFOIDE/HIPERPLÀSIA LIMFOIDE PULMONAR (edat < 13 anys)
Microscòpia / Rx sense identificació
patògena i sense resposta a
tractament

Microscòpia Microscòpia + < 400 cèl·lules CD4

DUES O MÉS INFECCIONS BACTERIANES RECURRENTS (edat < 13 anys)
Cultiu

M. AVIUM O M. KANSASII DISSEMINADA (≠Pulmó, pell o ganglis limfàtics cervicals o hilars)
Cultiu Cultiu Cultiu + < 400 cèl·lules CD4

MICROBACTERIOSI NO TBC DISSEMINADA(≠ pulmó, pell o ganglis limfàtics cervicals o hilars)
Cultiu
(Si l'espècie no s'identifica per cultiu,
bacil·loscòpia d'excrements, flu ids
corporals normalment estèrils o teixit ≠
pulmó, pell o ganglis.)
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Malalties indicatives de sida

VIH positiu VIH no practicat o dubtós1 VIH negatiu1

TBC EXTRAPULMONAR
Cultiu

SEPTICÈMIA RECURRENT PER SALMONELLA sp ≠typhi
Cultiu

SARCOMA DE KAPOSI (edat < 60 anys)
Microscòpia/visualització de les
lesions característiques, per experts

Microscòpia/(histologia) Microscòpia + < 400 cèl·lules CD4

SARCOMA DE KAPOSI (qualsevol edat)
Microscòpia (histologia)/lesions
característiques vistes per experts

LIMFOMA PRIMARI DE CERVELL (qualsevol edat)
Microscòpia (histologia)

LIMFOMA PRIMARI DE CERVELL (edat < 60 anys)
Microscòpia (histologia) Microscòpia (histologia) Microscòpia + < 400 cèl·lules CD4

LIMFOMA NO HODGKINIÀ DE CÈL·LULES B O DE FENOTIPUS IMMUNOLÒGIC DESCONEGUT *
Microscòpia (histologia)

LIMFOMA DE CÈL·LULES PETITES SENSE FENEDURA**
Microscòpia (histologia)

SARCOMA IMMUNOBLÀSTIC***
Microscòpia (histologia)

ENCEFALOPATIA PER VIH
Clínica + LCR + TAC o RMN per
excloure altres patologies

SÍNDROME CAQUÈCTICA PER VIH
Pèrdua del 10% del pes corporal +
diarrea o febre de més d'1 mes en
absència d'una altra malaltia que
justifiqui els símptomes

TUBERCULOSI PULMONAR (edat > 12 anys)
Cultiu / Diagnòstic per criteris clínics i
radiològics

PNEUMÒNIES BACTERIANES RECURRENTS
Cultiu d'un bacteri (≠ a M.
tuberculosis i P. carinii)/signes
clínics o radiològics

CÀNCER INVASIU DE COLL UTERÍ
Histologia o Citologia

1 Descarteu altres causes d'immunodeficiència.
* No es consideren indicatius de sida els limfomes de fenotipus immunològic T, els limfomes de tipus histològic no descrit i
els que es descriuen com a "limfocític", "limfoblàstic", "de fenedura petita" o "limfocític plasmocitoide".
** Burkitt, tipus Burkitt o tipus no Burkitt.
*** Limfoma immunoblàstic, limfoma de cèl·lules grans, limfoma histiocític difús, limfoma difús indiferenciat, limfoma de grau
alt.


