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En aquest nou butlletí us expliquem breument l’estat del projecte i aspectes necessaris que s’han de tenir
en compte per assegurar la qualitat de la informació enviada al RACat.

ESTAT ACTUAL DEL PROJECTE

( Enviament de les dades
Com molts recordareu el projecte es va iniciar a finals de 2005, però problemes amb el sistema
informàtic va fer que fins al març de 2006 no fos possible enviar dades. Des de llavors, 33 centres
dels 51 inclosos al projecte han enviat la seva informació. Des del RACat es van fent recordatoris
periòdics als centres per tal que enviïn les seves dades.
( Revisió de la informació i correcció d’errors
La revisió de les dades estava previst portar-la a terme cada 3 mesos, però donat que cada
cert temps s’han anat incorporant nous centres el procés de revisió s’ha fet quan s’ha considerat
que hi havia prou nova informació. Enguany tractarem d’ajustar-nos als 3 mesos previstos
inicialment.
El procés de revisió de les dades es divideix en tres apartats: dades generals, dades de la
pròtesi i dades de seguiment. En el primer apartat es revisen fonamentalment les dades absents,
en el segon si és possible identificar el nom del fabricant i el número de referència, i en el tercer si
hi ha duplicats, és a dir, si hi ha persones amb dues artroplàsties primàries sobre el mateix maluc o
genoll.
A partir de la revisió de les dades es genera un informe en format html i una base de dades
amb els errors. Aquesta informació s’envia al responsable dels sistemes d’informació del Grup
Tècnic tot i que des de l’últim enviament aquesta informació també es fa arribar al responsable
assistencial del Grup Tècnic. La correcció dels errors es fa tornant a enviar el fitxer.
( Catàleg de pròtesis comercialitzades
Durant aquest període s’ha continuat amb la creació del catàleg. En aquests moments es
disposa d’informació sobre 53 empreses diferents tot i que no totes comercialitzen pròtesis sinó
que n’hi ha que només treballen amb material quirúrgic. El procés de creació del catàleg és una
feina mai acabada. D’una banda, quan hi ha un nou centre que envia informació en ocasions
suposa la incorporació d’un nou fabricant i, d’altra, durant el procés de revisió de les dades
s’identifiquen números de referència que no havien estat inclosos al catàleg. Els números de
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referència no identificats són enviats als fabricants corresponents i la seva resposta pot ser: a) el
número de referència no existeix i, per tant, es tracta d’un error que s’envia al centre, o b) existeix, i
se’ns envia la informació corresponent. Aquest procés ens permet mantenir el catàleg actualitzat.
( Qualitat de la informació
De cada component de la pròtesi s’ha d’enviar el nom del fabricant, el número de referència i el
número de lot. És molt important que el número de referència introduït al vostre sistema
d’informació sigui el mateix que el que surt a l’etiqueta de l’implant. Mai s’hauria d’afegir el nom del
model o altre comentari a l’espai reservat per al número de referència. A més cada número s’ha
d’introduir en un camp diferent. No s’haurien d’introduir al mateix camp dos o més números de
referència. Les persones que facin aquesta tasca haurien de conèixer com ho han de fer. Si no es
segueixen aquestes normes la identificació del component no és possible.
D’altra part, us volem recordar quina informació s’ha d’enviar de cada pròtesi. En el cas del
maluc: tija, còtila, insert i cap, i en el cas del genoll: femoral, tibial, insert i patel·lar. En tots dos
casos si la pròtesi és cimentada s’ha d’enviar també el nom del fabricant, el número de referència i
el número de lot del ciment.
( Reunió del Consell Plenari
Properament es farà un nova convocatòria del Consell Plenari. Recordeu que aquest Consell
està format per tots els Grups Tècnics de cada centre. Durant aquesta trobada us presentarem en
detall l’estat del projecte, el funcionament del RACat i els informes que ja es generen.

PREGUNTES FREQÜENTS

( Informació imprescindible
Tota la informació que hi consta al document que descriu el format del fitxer de dades que
s’envia al RACat s’ha d’incloure. Entre totes les variables incloses, a part de les de la pròtesi, n’hi
ha una que és especialment important: el costat –dret o esquerre. Per poder conèixer la
supervivència de la pròtesi és necessari saber si es tractava de la cama dreta o l’esquerra, perquè
si la persona porta dues pròtesis de maluc mai sabrem quina ha estat canviada.

Per a més informació sobre el RACat us podeu posar en contacte amb: Alejandro Allepuz i Mireia
Espallargues a través de la senyora Olga Martínez (omartinez@aatrm.catsalut.net, tlf: 93 259 42 40).
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