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1. Exposició de motius 
 
La Instrucció 02/2015 del CatSalut estableix la 
reordenació de la cirurgia ortopèdica i 
traumatologia d’alta especialització. Revisió de 
pròtesis de genoll i maluc. Serveis d’alta 
especialització. 
 
Es considera necessari modificar la Instrucció 
esmentada per tal d’establir actuacions de 
millora en l‘àmbit de l’apartat 6, Sistemes 
d’informació. Registre i avaluació. 
 
D’acord amb l’article 11 del Decret 118/2014, de 
5 d’agost, sobre la contractació i prestació dels 
serveis sanitaris amb càrrec al Servei Català de 
la Salut, que preveu les instruccions del Servei 
Català de la Salut i que estableix que les entitats 
proveïdores de serveis sanitaris han de complir 
les instruccions que el Servei Català de la Salut 
dicti en el marc de les seves competències. 
 
D’acord amb el conseller de Salut, i en exercici 
de les facultats 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 modificar la 
Instrucció 02/2015 del CatSalut.   
 
 
3. Modificacions  
 
Primera 
 
A l’apartat 6, Sistema d’informació. Registre i 
avaluació, s’hi afegeix, al final, el text següent: 
 
“Per garantir el seguiment, conèixer el grau de 
compliment i avaluar l’impacte dels canvis 
organitzatius derivats de la reordenació, així 
com per poder avaluar els resultats de les 
intervencions per artroplàsties de maluc i genoll 
realitzades en els centres del SISCAT, aquests 
centres han de notificar periòdicament (de forma 
obligatòria) al Registre d’artroplàsties de 
Catalunya (RACat) les dades relatives a totes 
les intervencions d’artroplàsties primàries i 
revisions de maluc i genoll que portin a terme. A 
l’annex IV es detallen les variables mínimes que 
els centres han de facilitar al RACat relatives al 
pacient, a l’episodi assistencial, als implants i a 
la intervenció, per assegurar la consecució dels 
objectius esmentats, sense que això vagi en 
detriment que els centres enregistrin la totalitat 
de les variables proposades en el formulari 
quirúrgic.” 
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Segona 
 
S’hi afegeix la disposició addicional següent: 
 
“9. Disposició addicional 
 
”Pel que fa a l’enviament de dades al RACat, els 
centres hospitalaris poden utilitzar l’actual 
plataforma disponible a través del Portal 
d’aplicacions del Departament de Salut, en línia 
o per serveis web.  
 
”Es preveu que alguns centres requereixin un 
temps per a l’adaptació dels seus sistemes 
informàtics per realitzar satisfactòriament 
l’enviament de dades.” 
 
 
Tercera 
 
S’hi afegeix un nou annex IV, que figura a 
l’annex d’aquesta Instrucció. 
 
 
4. Entrada en vigor  
 
Aquesta Instrucció entra en vigor l’1 de març de 
de 2017. 
 
 
El director  
 
 
 
 
 
 
David Elvira i Martínez 
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Annex IV. Variables mínimes que els centres han d’enviar al Registre d’artroplàsties de Catalunya (RACat) 

Dades identificatives dels pacients 
 Codi identificació personal (CIP) 
 Tipus document identificatiu*   
 Núm. document identificatiu*   
 Nom  i cognoms*   
 Data de naixement*   
 Sexe*   
Dades relatives a l’episodi assistencial 
 Data d’intervenció   
 Unitat proveïdora   
 Articulació operada 
 Tipus d’artroplàstia (primàries o revisió) 
 Localització (dret o esquerre) o costat operat 
 Data d’ingrés   
 Número d’història clínica   
 Data d’alta   
Dades relatives als implants i/o ciment ossi 
 Nom fabricant 1** 
 Número de referència 1** 
 Número de lot 1** 
Dades relatives a la intervenció i la tècnica quirúrgica*** 
Dades administratives 
 Número de col·legiat 
Característiques dels pacients   
 Pes  
 Talla del pacient (cm.)   
 Risc quirúrgic (ASA)   
Característiques de la tècnica quirúrgica 
 Anestèsia   
 Isquèmia i minuts 
 Rentat a pulsió (amb pistola)   
 Temps quirúrgic  
 Via d'accés   
 Cirurgia mínimament invasiva   
 Navegador   
 Artrotomia 
 Altres característiques de la intervenció 
 Motiu principal de la intervenció 
Característiques de les pròtesis 
 Fixació i tècnica de cimentació 
 Suplement metàl·lic/biològic 
 Informació sobre el component patel·lar 
 Informació sobre el component insert 
Altres característiques de la cirurgia 
Complicacions 

*En cas que no s’hagi enregistrat el CIP. 
**Cal enregistrar les dades de tots els components implantats, així com el ciment ossi en el cas de pròtesis cimentades.  
***Disponibles a partir del formulari quirúrgic RACat per a artroplàsties de genoll primàries1 i de revisió2 i artroplàsties de maluc 
primàries3 i de revisió4. 
 
En cas que sigui necessari informatitzar qualsevol de les variables, es recomana la revisió del document Servei web 
per a comunicació RACat, on es descriu el format de les variables. 

1 Formulari quirúrgic complet artroplàstia primària de genoll 
http://aquas.gencat.cat/web/.content/minisite/aquas/projectes/mes_projectes/racat/publicacions_racat/Formulari-quirurgic-complet-artroplastia-
primaria-de-genoll.pdf 
2 Formulari quirúrgic complet artroplàstia revisió de genoll 
http://aquas.gencat.cat/web/.content/minisite/aquas/projectes/mes_projectes/racat/publicacions_racat/Formulari-quirurgic-complet-artroplastia-
revisio-de-genoll.pdf 
3 Formulari quirúrgic complet artroplàstia primària de maluc 
http://aquas.gencat.cat/web/.content/minisite/aquas/projectes/mes_projectes/racat/publicacions_racat/Formulari-quirurgic-complet-artroplastia-
primaria-de-maluc.pdf 
4 Formulari quirúrgic complet artroplàstia revisió de maluc 
http://aquas.gencat.cat/web/.content/minisite/aquas/projectes/mes_projectes/racat/publicacions_racat/Formulari-quirurgic-complet-artroplastia-
revisio-de-maluc.pdf 
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