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1.

Introducció i objectius

El Pla de qualitat i sostenibilitat de la prestació farmacèutica està emmarcat dins del Pla estratègic del
CatSalut i té per objectiu implementar mesures i actuacions sobre àrees concretes amb un alt impacte
potencial de millora, per tal de fomentar un ús racional i eficient de la prestació farmacèutica.
En el context actual, s’ha prioritzat l’actuació en cinc àrees d’acció intensiva, degut al seu creixement en
els darrers anys, tenint en compte l’elevada prevalença i la rellevància que tenen tant en termes clínics
com d’impacte pressupostari. En concret, són: tractaments inhalats per a patologia respiratòria obstructiva,
hipoglucemiants insulínics i no insulínics, medicaments antipsicòtics, analgèsics opioides i pegats de
lidocaïna i medicaments hipocolesteronemiants.
Per als cinc grups prioritzats, s’han definit uns indicadors de dispensació per fer el seguiment de la seva
evolució, així com una comparativa respecte a les dispensacions de la resta de grups. S’han desenvolupat
també uns indicadors de prescripció per fer seguiment de l’ús racional, basats en paràmetres de selecció
de fàrmacs segons recomanacions, adequació de la indicació segons fitxa tècnica, marcadors
d’hiperprescripció i situació d’elevat risc de problemes de seguretat. Ambdós tipus d’indicadors componen
el Quadre de comandament (QC) del Pla de qualitat i sostenibilitat.
La definició dels indicadors s’ha dissenyat conjuntament des de l’Àrea del Medicament amb la participació
de representants de les entitats proveïdores i tenint en compte les diferents consideracions que afecten
aquestes àrees prioritzades.
El QC del Pla de qualitat i sostenibilitat és una eina de gestió de la qual es dota al CatSalut per avaluar de
manera quantitativa i qualitativa la prescripció farmacològica, identificar les millors pràctiques i realitzar
comparacions (benchmarking). Així mateix, proporciona informació per a la presa de decisions i permet la
millora de la qualitat i l'eficiència. Els indicadors es comparteixen amb les entitats proveïdores
mensualment per definir dins de cada territori les línies estratègiques de cadascuna de les àrees d’anàlisi
per tal de millorar la qualitat i seguretat de la prescripció.Si s’ha de publicar aquest document al web, heu
d’afegir el títol i altres metadades (autor, etiquetes, etc.) a les propietats del document (Fitxer →
Propietats).
Trobareu més informació a l’apartat de plantilles accessibles de la intranet del CatSalut (Procediment
d’elaboració de documents que s’han de publicar).

2.

Indicadors de seguiment de la dispensació

Descripció: Indicadors de seguiment de la utilització i de la despesa en les àrees de tractament següents:
patologies respiratòries, dolor, antidiabètics i antipsicòtics.
Indicadors de dispensació definits:
-

Nombre de pacients

-

Nombre de receptes dispensades

-

Import líquid dispensat

-

Cost líquid per recepta
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-

DHD estandarditzades

1

Condicions generals comunes:
-

Dispensació finançada

La font d’informació és el Datamart transversal (DAT).

Detall dels grups ATC dispensats que s’han tingut en compte en les àrees de tractament:
Taula 1. Detall dels grups ATC de seguiment de la dispensació

1

A l’annex 1 es poden consultar les dades de la població.
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3.

Indicadors de seguiment de la prescripció

Descripció: Indicadors de seguiment de la prescripció en les àrees de tractament següents: patologies
respiratòries, dolor, antidiabètics i antipsicòtics.

La font d’informació serà el Datamart de recepta electrònica (DRE)

Taula 2. Resum dels indicadors de prescripció
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4.

Patologies respiratòries

4.1 Pacients ≥ 55 anys amb corticoides inhalats en monoteràpia
Descripció: Percentatge de pacients en tractament de patologies respiratòries amb corticoides
inhalats en monoteràpia.
Numerador:

Nombre de pacients ≥ 55 anys amb corticoides inhalats en monoteràpia

Denominador:

Nombre de pacients ≥ 55 anys en tractament de patologies respiratòries

Fórmula:

Numerador / denominador x 100

Condicions indicador:
•

Prescripcions vigents finançades en base a la UP assignada del pacient

•

Prescripcions pendents de dispensar, amb durada de tractament major a 30 dies

Unitat de mesura: percentatge.

Grups ATC considerats:
Numerador*:

Glucocorticoides

R03BA

Denominador:

Adrenèrgics, inhalats

R03A

Altres agents contra patiments obstructius de les vies
respiratòries, inhalats

R03B

*Es tenen en consideració tots els pacients que estiguin en tractament amb un glucocorticoide en monoteràpia.
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4.2 % Pacients ≥ 55 anys en tractament de patologies respiratòries amb 3 o més
principis actius

Descripció: Percentatge de pacients en tractament de patologies respiratòries amb tres o més principis
actius.
Numerador:

Nombre de pacients ≥ 55 anys amb tres o més principis actius

Denominador:

Nombre de pacients ≥ 55 anys en tractament de patologies respiratòries

Fórmula:

Numerador / denominador x 100

Condicions indicador:
•

Prescripcions vigents finançades en base a la UP assignada del pacient

•

Prescripcions pendents de dispensar, amb durada de tractament major a 30 dies

Unitat de mesura: percentatge.

Grups ATC considerats:

Numerador*:

Adrenèrgics, inhalats

R03A

Altres agents contra patiments obstructius de les vies

R03B

respiratòries, inhalats
Adrenèrgics en combinació amb anticolinèrgics

R03AL

Adrenèrgics en combinació amb corticoesteroides o

R03AK

altres agents, excloent els anticolinèrgics
Formoterol, glicopirroni i beclometasona

R03AL09

S’exclouen: R03AC02: salbutamol, R03AC03: terbutalina, R03BB01: bromur d’ipratropi

Denominador:

Adrenèrgics, inhalats

R03A

Altres agents contra patiments obstructius de les vies
respiratòries, inhalats

R03B
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*Es consideren en el numerador els pacients que portin una combinació de tres o més principis actius.

4.3 % Prescripcions MATMA en patologies respiratòries
Descripció: Percentatge de medicaments sense valor terapèutic afegit (categoria D) segons els informes
d’avaluació publicats pel Programa d’harmonització farmacoterapèutica de medicaments en l’àmbit de
l’atenció primària i comunitària del Servei Català de la Salut (PHF‐APC), en patologies respiratòries.

Numerador:

Nombre de prescripcions de medicaments sense valor terapèutic afegit
(categoria D) en patologies respiratòries

Denominador:

Nombre de prescripcions per al tractament de patologies respiratòries

Fórmula:

Numerador / denominador x 100

Condicions indicador:
•

Prescripcions vigents finançades en base a la UP assignada del pacient

•

Prescripcions pendents de dispensar, amb durada de tractament major a 30 dies

Unitat de mesura: percentatge.

Grups ATC considerats:

Numerador:

MATMA en patologies respiratòries

R03AL05: aclidini/formoterol
R03AC19: olodaterol

Denominador:

Agents contra patiments obstructius de les vies
respiratòries
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5.

Dolor

5.1 % Prescripcions de lidocaïna apòsits amb indicació justificada segons fitxa tècnica
Descripció: Percentatge de prescripcions de lidocaïna apòsits amb indicació justificada segons fitxa
tècnica.
Numerador:

Nombre de prescripcions de lidocaïna apòsits amb indicació justificada
segons fitxa tècnica*

Denominador:

Nombre de prescripcions de lidocaïna apòsits

Fórmula:

Numerador / denominador x 100

Condicions indicador:
•

Prescripcions vigents finançades en base a la UP assignada del pacient

•

Prescripcions pendents de dispensar, amb qualsevol durada de tractament

Unitat de mesura: percentatge.

Grups ATC considerats:

Numerador*:

Lidocaïna apòsits amb indicació justificada segons fitxa
tècnica*

N01BB02; forma farmacèutica:
AP: apòsits

Denominador:

Lidocaïna apòsits

N01BB02; forma farmacèutica:
AP: apòsits

*A l’annex 2 es poden consultar les indicacions considerades justificades segons fitxa tècnica per a la lidocaïna.
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5.2 % Prescripcions de fentanil en formes ultraràpides amb indicació justificada segons
fitxa tècnica
Descripció: Percentatge de prescripcions de fentanil en formes ultraràpides amb indicació justificada
segons fitxa tècnica.

Numerador:

Nombre de prescripcions de fentanil en formes ultraràpides amb indicació
justificada segons fitxa tècnica*

Denominador:

Nombre de prescripcions de fentanil en formes ultraràpides

Fórmula:

Numerador / denominador x 100

Condicions indicador:
•

Prescripcions vigents finançades en base a la UP assignada del pacient

•

Prescripcions pendents de dispensar, amb qualsevol durada de tractament

Unitat de mesura: percentatge.

Grups ATC considerats:

Numerador*:

Fentanil en formes ultraràpides amb indicació justificada
segons fitxa tècnica*

N02AB03; forma farmacèutica:
CO: comprimits, AE: aerosols,
AO: atomitzacions, NB:
nebulitzadors, PB: pel·lícules
bucals, OL: liofilitzat oral

Denominador:

Fentanil formes ultraràpides

N02AB03; forma farmacèutica:
CO: comprimits, AE: aerosols,
AO: atomitzacions, NB:
nebulitzadors, PB: pel·lícules
bucals, OL: liofilitzat oral

*A l’annex 3 es poden consultar les indicacions considerades justificades segons fitxa tècnica per al fentanil.
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5.3 % DDD de fentanil en formes ultraràpides respecte el total de DDD d’opioides forts
Descripció: Percentatge de DDD de fentanil en formes ultraràpides respecte el nombre de DDD
d’opioides forts.

Numerador:

Nombre de DDD de fentanil en formes ultraràpides

Denominador:

Nombre de DDD d’opioides forts

Fórmula:

Numerador / denominador x 100

Condicions indicador:
•

Prescripcions vigents finançades en base a la UP assignada del pacient

•

Prescripcions pendents de dispensar, amb qualsevol durada de tractament

Unitat de mesura: percentatge.

Grups ATC considerats:

Numerador:

Fentanil en formes ultraràpides

N02AB03; forma farmacèutica:
CO: comprimits, AE: aerosols,
AO: atomitzacions, NB:
nebulitzadors, PB: pel·lícules
bucals, OL: liofilitzat oral

Denominador:

Opioides

N02A

S’exclouen: N02AX02: tramadol, N02AX52: tramadol, combinació, N02AA59: codeïna, combinacions excloent
psicolèptics, N02AA79: codeïna, combinacions amb psicolèptics, N02AJ13: tramadol i paracetamol, N02AJ14:
tramadol i dexketoprofèn, N02AJ06: codeïna i paracetamol, N02AJ07: codeïna i àcid acetilsalicílic, N02AJ08: codeïna i
ibuprofèn, N02AJ09: codeïna i altres analgèsics no opioides
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5.4 % Pacients amb fentanil en formes ultraràpides sense tractament mòrfic de base
Descripció: Percentatge de pacients tractats amb fentanil en formes ultraràpides i que no tinguin un
tractament mòrfic de base.

Numerador:

Nombre de pacients amb prescripció de fentanil en formes ultraràpides i que
no tinguin cap altre opioide fort prescrit

Denominador:

Nombre de pacients amb prescripció de fentanil en formes ultraràpides

Fórmula:

Numerador / denominador x 100

Condicions indicador:
•

Prescripcions vigents finançades en base a la UP assignada del pacient

•

Prescripcions dispensades i pendents de dispensar, amb qualsevol durada de tractament

Unitat de mesura: percentatge.

Grups ATC considerats:

Numerador*:

Fentanil en formes ultraràpides

N02AB03; forma farmacèutica:
CO: comprimits, AE: aerosols,
AO: atomitzacions, NB:
nebulitzadors, PB: pel·lícules
bucals, OL: liofilitzat oral

Metasedin 5 mg 20 comprimints

700639

Opioides

N02A

S’exclouen: N02AX02: tramadol, N02AX52: tramadol, combinació, N02AA59: codeïna,
combinacions excloent psicolèptics, N02AA79: Codeïna, combinacions amb psicolèptics, N02AJ13:
tramadol i paracetamol, N02AJ14: tramadol i dexketoprofèn, N02AJ06: codeïna i paracetamol,
N02AJ07: codeïna i àcid acetilsalicílic, N02AJ08: codeïna i ibuprofèn, N02AJ09: codeïna i altres
analgèsics no opioides.
Denominador:

Fentanil en formes ultraràpides

N02AB03; forma farmacèutica:
CO: comprimits, AE: aerosols,
AO: atomitzacions, NB:
nebulitzadors, PB: pel·lícules
bucals, OL: liofilitzat oral

*Es consideren tots els pacients que estiguin en tractament amb fentanil en forma ràpida i que no tinguin cap altre tractament amb un
opioide (excloent tramadol i codeïna) o metasedin.
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5.5 % Prescripcions “si cal” d’opioides en formes ultraràpides
Descripció: Percentatge de prescripcions “si cal” d’opioides en formes ultraràpides.

Numerador:

Nombre de prescripcions “si cal” d’opioides en formes ultraràpides

Denominador:

Nombre de prescripcions d’opioides en formes ultraràpides

Fórmula:

Numerador / denominador x 100

Condicions indicador:
•

Prescripcions vigents finançades en base a la UP assignada del pacient

•

Prescripcions pendents de dispensar, amb qualsevol durada de tractament

Unitat de mesura: percentatge.

Grups ATC considerats:

Numerador:

Fentanil en formes ultraràpides de prescripcions “si cal”

N02AB03; forma farmacèutica:
CO: comprimits, AE: aerosols,
AO: atomitzacions, NB:
nebulitzadors, PB: pel·lícules
bucals, OL: liofilitzat oral. Tipus
de prescripció: “SI CAL”

Denominador:

Fentanil en formes ultraràpides

N02AB03; forma farmacèutica:
CO: comprimits, AE: aerosols,
AO: atomitzacions, NB:
nebulitzadors, PB: pel·lícules
bucals, OL: liofilitzat oral
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5.6 % Pacients amb prescripció d’opioides forts tractats amb morfina
Descripció: Percentatge de pacients amb opioides forts que estiguin en tractament amb morfina.

Numerador:

Nombre de prescripcions d’opioides en formes ultraràpides

Denominador:

Nombre de pacients amb prescripció d’opioides forts

Fórmula:

Numerador / denominador x 100

Condicions indicador:
•

Prescripcions vigents finançades en base a la UP assignada del pacient

•

Prescripcions pendents de dispensar, amb qualsevol durada de tractament

Unitat de mesura: percentatge.

Grups ATC considerats:

Numerador:

Morfina

N02AA01

Denominador:

Opioides

N02A

S’exclouen: N02AX02: tramadol, N02AX52: tramadol, combinació, N02AA59: codeïna,
combinacions excloent psicolèptics, N02AA79: codeïna, combinacions amb psicolèptics, N02AJ13:
tramadol i paracetamol, N02AJ14: tramadol i dexketoprofèn, N02AJ06: codeïna i paracetamol,
N02AJ07: codeïna i àcid acetilsalicílic, N02AJ08: codeïna i ibuprofèn, N02AJ09: codeïna i altres
analgèsics no opioides
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6.

Antidiabètics

6.1 % Pacients en monoteràpia tractats amb metformina
Descripció: Percentatge de pacients en monoteràpia tractats amb metformina.

Numerador:

Nombre de pacients amb prescripció de metformina en monoteràpia

Denominador:

Nombre de pacients amb hipoglucemiants no insulínics en monoteràpia

Fórmula:

Numerador / denominador x 100

Condicions indicador:
•

Prescripcions vigents finançades en base a la UP assignada del pacient

•

Prescripcions pendents de dispensar, amb durada de tractament major a 30 dies

Unitat de mesura: percentatge.

Grups ATC considerats:

Numerador:

Metformina en monoteràpia

A10BA02

Denominador:

Hipoglucemiants no insulínics en monoteràpia

A10B

S’exclouen: A10BD: combinacions de fàrmacs hipoglucemiants orals
*Per al càlcul d’aquest indicador s’han exclòs els pacients que porten insulina.
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6.2 % Pacients en biteràpia tractats amb metformina i sulfonilurea
Descripció: Percentatge de pacients amb hipoglucemiants no insulínics en biteràpia tractats amb
metformina i sulfonilurea.

Numerador:

Nombre de pacients amb biteràpia amb prescripció de metformina i
sulfonilurea excepte glibenclamida en biteràpia

Denominador:

Nombre de pacients amb hipoglucemiants no insulínics en biteràpia

Fórmula:

Numerador / denominador x 100

Condicions indicador:
•

Prescripcions vigents finançades en base a la UP assignada del pacient

•

Prescripcions pendents de dispensar, amb durada de tractament major a 30 dies

Unitat de mesura: percentatge.

Grups ATC considerats:

Numerador:

Metformina en biteràpia

A10BA02

Sulfonilurees en biteràpia

A10BB

S’exclouen: A10BB01: glibenclamida
Denominador:

Combinacions de fàrmacs hipoglucemiants orals

A10BD

Biguanides**

A10BA

Sulfonilurees**

A10BB

Inhibidors de l’alfa-glucosidasa**

A10BF

Tiazolidinediones**

A10BG

Inhibidors de la 4 peptidasa (DPP- 4 peptidasa)**

A10BH

Anàlegs al pèptid similar al glucagó (GLP-1)**

A10BJ

Inhibidors del cotransportador sodi-glucosa tipus 2
(SGLT2)**

A10BK

Glinides**
*Per al càlcul d’aquest indicador s’han exclòs els pacients que porten insulina; **Es consideren en el denominador els pacients que
portin una combinació a dosi fixa (A10BD) o una combinació de dues de la resta d’ATC.
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6.3 % Prescripcions MATMA d’hipoglucemiants
Descripció: Percentatge de medicaments sense valor terapèutic afegit (categoria D) segons els informes
d’avaluació publicats pel Programa d’harmonització farmacoterapèutica de medicaments en l’àmbit de
l’atenció primària i comunitària del Servei Català de la Salut (PHF‐APC), d’hipoglucemiants no insulínics.

Numerador:

Nombre de prescripcions de medicaments sense valor terapèutic afegit
(categoria D) d’hipoglucemiants

Denominador:

Nombre de prescripcions d’hipoglucemiants

Fórmula:

Numerador / denominador x 100

Condicions indicador:
•

Prescripcions vigents finançades en base a la UP assignada del pacient

•

Prescripcions pendents de dispensar, amb durada de tractament major a 30 dies

Unitat de mesura: percentatge.

Grups ATC considerats:

Numerador:

MATMA d’hipoglucemiants

A10BH04: alogliptina
A10BD13: alogliptina/ metformina
A10BK02: canagliflozina
A10BD16: canagliflozina/
metformina
A10BD09: pioglitazona/
alogliptina
A10BD19: empaglifozina/
linagliptina
A10BK04: ertugliflozina
A10BD23: ertugliflozina/
metformina
A10BJ06: semaglutida

Denominador:

Fàrmacs utilitzats en diabetis

A10
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6.4 % Pacients amb insulina NPH
Descripció: Percentatge de pacients amb insulina NPH respecte al total de pacients amb insulina basal.

Numerador:

Nombre de pacients amb insulina NPH

Denominador:

Nombre de pacients amb insulina basal

Fórmula:

Numerador / denominador x 100

Condicions indicador:
•

Prescripcions vigents finançades en base a la UP assignada del pacient

•

Prescripcions pendents de dispensar, amb durada de tractament major a 30 dies

Unitat de mesura: percentatge.

Grups ATC considerats:

Numerador:

Insulina NPH

A10AC01

Denominador:

Insulina NPH

A10AC01

Insulina glargina

A10AE04

Insulina detenir

A10AE05

Insulina degludec

A10AE06

20/45

Descripció dels indicadors del Pla de qualitat i sostenibilitat de la prestació farmacèutica

6.5 % Pacients amb insulina NPH o glargina
Descripció: Percentatge de pacients amb insulina NPH o glargina respecte al total de pacients amb
insulina basal.

Numerador:

Nombre de pacients amb insulina NPH o glargina

Denominador:

Nombre de pacients amb insulina basal

Fórmula:

Numerador / denominador x 100

Condicions indicador:
•

Prescripcions vigents finançades en base a la UP assignada del pacient

•

Prescripcions pendents de dispensar, amb durada de tractament major a 30 dies

Unitat de mesura: percentatge.

Grups ATC considerats:

Numerador:

Denominador:

Insulina NPH

A10AC01

Insulina glargina

A10AE04

Insulina NPH

A10AC01

Insulina glargina

A10AE04

Insulina detenir

A10AE05

Insulina degludec

A10AE06
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6.6 % Pacients amb 4 o més antidiabètics prescrits
Descripció: Percentatge de pacients amb quatre o més antidiabètics prescrits.

Numerador:

Nombre de pacients amb 4 o més antidiabètics prescrits

Denominador:

Nombre de pacients amb algun antidiabètic prescrit

Fórmula:

Numerador / denominador x 100

Condicions indicador:
•

Prescripcions vigents finançades en base a la UP assignada del pacient

•

Prescripcions pendents de dispensar, amb durada de tractament major a 30 dies

Unitat de mesura: percentatge.

Grups ATC considerats:

Numerador*:

Fàrmacs usats en diabetis*

A10

Denominador:

Fàrmacs usats en diabetis

A10

*Es consideren les combinacions d’ATC que siguin ≥ 4.
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7.

Antipsicòtics

7.1 % Pacients amb doble prescripció d’antipsicòtics, oral i intramuscular
Descripció: Percentatge de pacients amb doble prescripció d’antipsicòtics orals i intramusculars, respecte
al total de pacients que tenen prescrits antipsicòtics intramusculars.

Numerador:

Nombre de pacients amb doble prescripció d’antipsicòtics orals i
intramusculars

Denominador:

Nombre de pacients amb prescripció d’algun antipsicòtic intramuscular

Fórmula:

Numerador / denominador x 100

Condicions indicador:
•

Prescripcions vigents finançades en base a la UP assignada del pacient

•

Prescripcions pendents de dispensar, amb durada de tractament major a 30 dies

Unitat de mesura: percentatge.

Grups ATC considerats:

Numerador:

Antipsicòtics

N05A; forma farmacèutica: CA:
càpsules, CO: comprimits, SL:
solucions, SS: suspensions, SA:
solucions aquoses, OL: liofilitzat
oral, DR: dragees

S’exclouen: N05AL01: sulpirida, N05AL03: tiaprida, N05AL07: levosulpirida, N05AN01: liti,
N05AX09: clotiapina, N05AH04: quetiapina (25, 50, 100 mg)
Paliperidona

N05AX13; forma farmacèutica:
IJ: injectables EF, IN: injectables

Aripiprazole

N05AX12; forma farmacèutica:
IJ: injectables EF, IN: injectables

Risperidona

N05AX08; forma farmacèutica:
IJ: injectables EF, IN: injectables

Zuclopentixol

N05AF05; forma farmacèutica: IJ:
injectables EF, IN: injectables
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Denominador:

Flufenazina

N05AB02; forma farmacèutica:
IJ: injectables EF, IN: injectables

Paliperidona

N05AX13; forma farmacèutica:
IJ: injectables EF, IN: injectables

Aripiprazole

N05AX12; forma farmacèutica:
IJ: injectables EF, IN: injectables

Risperidona

N05AX08; forma farmacèutica:
IJ: injectables EF, IN: injectables

Zuclopentixol

N05AF05; forma farmacèutica: IJ:
injectables EF, IN: injectables

Flufenazina

N05AB02; forma farmacèutica:
IJ: injectables EF, IN: injectables
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7.2 % Pacients amb antipsicòtics atípics intramusculars
Descripció: Percentatge de pacients amb antipsicòtics atípics intramusculars respecte al total de pacients
amb antipsicòtics.

Numerador:

Nombre de pacients amb algun antipsicòtic atípic intramuscular

Denominador:

Nombre de pacients amb algun antipsicòtic

Fórmula:

Numerador / denominador x 100

Condicions indicador:
•

Prescripcions vigents finançades en base a la UP assignada del pacient

•

Prescripcions pendents de dispensar, amb durada de tractament major a 30 dies

Unitat de mesura: percentatge.

Grups ATC considerats:

Numerador:

Denominador:

Paliperidona

N05AX13; forma farmacèutica:
IJ: injectables EF, IN: injectables

Aripiprazole

N05AX12; forma farmacèutica:
IJ: injectables EF, IN: injectables

Risperidona

N05AX08; forma farmacèutica:
IJ: injectables EF, IN: injectables

Antipsicòtics

N05A

S’exclouen: N05AL01: sulpirida, N05AL03: tiaprida, N05AL07: levosulpirida, N05AN01: liti
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7.3 % Pacients amb 3 o més antipsicòtics prescrits
Descripció: Percentatge de pacients amb tres o més antipsicòtics prescrits amb una durada de tractament
superior a 3 mesos.

Numerador:

Nombre de pacients amb 3 o més antipsicòtics prescrits i una durada de
tractament superior a 3 mesos

Denominador:

Nombre de pacients amb algun antipsicòtic

Fórmula:

Numerador / denominador x 100

Condicions indicador:
•

Prescripcions vigents finançades en base a la UP assignada del pacient

•

Prescripcions pendents de dispensar, amb durada de tractament major a 3 mesos

Unitat de mesura: percentatge.

Grups ATC considerats:

Numerador*:

Antipsicòtics*

N05A

S’exclouen: N05AL01: sulpirida, N05AL03: tiaprida, N05AL07: levosulpirida, N05AN01: liti
Denominador:

Antipsicòtics

N05A

S’exclouen: N05AL01: sulpirida, N05AL03: tiaprida, N05AL07: levosulpirida, N05AN01: liti
*Es consideren les combinacions d’ATC que siguin ≥ 3.
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7.4 % Pacients ≥ 75 anys amb antipsicòtics
Descripció: Percentatge de pacients ≥ 75 anys que tinguin algun antipsicòtic prescrit.

Numerador:

Nombre de pacients ≥ 75 anys amb algun antipsicòtic prescrit

Denominador:

Nombre de pacients ≥ 75 anys amb prescripció d’alguna especialitat

Fórmula:

Numerador / denominador x 100

Condicions indicador:
•

Prescripcions vigents finançades en base a la UP assignada del pacient

•

Prescripcions pendents de dispensar, amb durada de tractament major a 30 dies

Unitat de mesura: percentatge.

Grups ATC considerats:

Numerador:

Antipsicòtics

N05A

S’exclouen: N05AL01: sulpirida, N05AL03: tiaprida, N05AL07: levosulpirida, N05AN01: liti
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7.5 % Pacients amb tractament de clozapina
Descripció: Percentatge de pacients amb tractament de clozapina.

Numerador:

Nombre de pacients tractats amb clozapina

Denominador:

Nombre de pacients amb prescripció d’antipsicòtics en centres de salud
mental

Fórmula:

Numerador / denominador x 100

Condicions indicador:
•

Prescripcions vigents finançades en base a la UP assignada del pacient

•

Prescripcions pendents de dispensar, amb durada de tractament major a 30 dies

Unitat de mesura: percentatge.

Grups ATC considerats:

Numerador:

Clozapina

N05AH02

Denominador:

Antipsicòtics

N05A

S’exclouen: N05AL01: sulpirida, N05AL03: tiaprida, N05AL07: levosulpirida, N05AN01: liti
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8.

Hipocolesterolemiants

8.1 % Pacients amb hipocolesterolemiants no recomanats en prevenció primària
Descripció: Percentatge de pacients en tractament d’hipocolesterolemiants no recomanats en prevenció
primària. *

Numerador:

Nombre de pacients en tractament d’hipocolesterolemiants no recomanats en
prevenció primària

Denominador:

Nombre de pacients amb hipocolesterolemiants d’alta potència

Fórmula:

Numerador / denominador x 100

Condicions indicador:
•

Prescripcions vigents finançades en base a la UP assignada del pacient

•

Prescripcions pendents de dispensar, amb durada de tractament major a 30 dies

Unitat de mesura: percentatge.

Grups ATC considerats:

Numerador*:

Atorvastatina 60, 80

C10AA05, dosi 60 i 80

Rosuvastatina 20,40

C10AA07, dosi 20 i 40

Simvastatina i ezetimiba

C10BA02

Atorvastatina i ezetimiba

C10BA05

Rosuvastatina i ezetimiba

C10BA06

S’exclouen els pacients amb inhibidors de l’agregació
plaquetària, excloent heparina

B01AC

S’exclouen els pacients amb fàrmacs utilitzats en diabetis

A10

S’exclou els pacients amb la combinació a dosi fixes AAS/ramipril/atorvastatina 40 mg Trinomia ®
Denominador*:

Atorvastatina 60, 80

C10AA05, dosi 60 i 80

Rosuvastatina 20,40

C10AA07, dosi 20 i 40

Simvastatina i ezetimiba

C10BA02
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Atorvastatina i ezetimiba

C10BA05

Rosuvastatina i ezetimiba

C10BA06

*No es tenen en consideració els pacients que estan en el registre d’HFH.

*Com a aproximació s’han considerat en prevenció primària aquells pacients que no tenen cap prescripció d’antiagregants ni
antidiabètics amb el tractament d’hipocolesterolemiants.
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8.2 % Pacients de combinacions d’ezetimiba amb estatines de baixa i moderada intensitat
Descripció: Percentatge de prescripcions amb combinacions d’ezetimiba amb estatines a dosis baixes.

Numerador:

Nombre de pacients amb combinacions d’ezetimiba amb estatines a dosis
baixes o moderades

Denominador:

Nombre de pacients amb combinacions d’ezetimiba amb estatines

Fórmula:

Numerador / denominador x 100

Condicions indicador:
•

Prescripcions vigents finançades en base a la UP assignada del pacient

•

Prescripcions pendents de dispensar, amb durada de tractament major a 30 dies

Unitat de mesura: percentatge.

Grups ATC considerats:

Numerador*:

Denominador*:

Atorvastatina 10, 20

C10AA05, dosi 10 i 20

Simvastatina 10,20,40

C10AA01, dosi 10 i 20

Rosuvastatina 10

C10AA07, dosi 10

Pravastatina 10, 20, 40

C10AA03, dosi 10, 20, 40

Pitavastatina 1, 2, 4

C10AA08, dosi 1, 2, 4

Lovastatina 20,40

C10AA02, dosi 20, 40

Fluvastatina 20,40,80

C10AA04, dosi 20, 40, 80

Ezetimiba

C10AX09

Atorvastatina i ezetimiba (atorvastatina 10, 20 mg)

C10BA05

Simvastatina i ezetimiba (simvastatina 10, 20 mg)

C10BA03

Rosuvastatina i ezetimiba (rosuvastatina 10 mg)

C10BA06

Inhibidors de la HMG CoA reductasa

C10AA

Ezetimiba

C10AX09

Simvastatina i ezetimiba

C10BA02
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Atorvastatina i ezetimiba

C10BA05

Rosuvastatina i ezetimiba

C10BA06

*No es tenen en consideració els pacients que estan en el registre d’HFH.
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8.3 % Pacients ≥ 75 anys amb hipocolesterolemiants sense antiagregants ni antidiabètics
Descripció: Percentatge de pacients ≥ 75 anys que tenen una prescripció activa d’hipocolesteronemiants i
que no tenen cap antiagregant ni antidiabètic prescrit.

Numerador:

Nombre de pacients ≥ 75 anys amb prescripció d’ hipocolesterolemiants
sense antiagregants ni antidiabètics prescrits

Denominador:

Nombre de pacients ≥ 75 anys amb hipocolesterolemiants

Fórmula:

Numerador / denominador x 100

Condicions indicador:
•

Prescripcions vigents finançades en base a la UP assignada del pacient

•

Prescripcions pendents de dispensar, amb durada de tractament major a 30 dies

Unitat de mesura: percentatge.

Grups ATC considerats:

Numerador*:

Inhibidors de la HMG CoA reductasa

C10AA

Inhibidors de la HMG CoA reductasa en combinació amb

C10BA

altres agents modificadors de lípids
Atorvastatina i Amlodipino

C10BX03

Rosuvastina i Valsartan

C10BX10

Ezetimiba

C10AX09

S’exclouen els pacients amb inhibidors de l’agregació

B01AC

plaquetària, excloent heparina
S’exclouen els pacients amb fàrmacs utilitzats en diabetis

A10

S’exclou la combinació a dosi fixes AAS/ramipril/atorvastatina 40 mg Trinomia ®

Denominador*:

Inhibidors de la HMG CoA reductasa

C10AA

Inhibidors de la HMG CoA reductasa en combinació amb

C10BA

altres agents modificadors de lípids
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Ezetimiba

C10AX09

Inhibidors de la HMG-CoA reductasa, altres combinacions

C10BX **

*No es tenen en consideració els pacients que estan en el registre d’HFH.
** En el numerador només s’han considerat els ATC del grup C10BX que no tenen ni antiagregants ni antidiabètics.
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Glossari d’abreviacions
•

AGA: àrea de gestió assistencial.

•

ATC: Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) classification system.
https://www.whocc.no/atc/structure_and_principles/

•

Cost líquid per recepta: import líquid dispensat dividit entre el nombre de receptes dispensades.

•

DAT: Datamart transversal.

•

DDD: dosi diària definida.

•

DHD: dosi diària definida (DDD) per 1.000 habitants i dia.

•

DHD estandarditzada: dosi diària definida (DDD) per 1.000 habitants i dia estandarditzada per
trams d’edat.

•

DRE: Datamart de recepta electrònica.

•

EAP: equip d’atenció primària.

•

Import líquid dispensat: import a càrrec del CatSalut de les dispensacions per receptes.

•

MATMA: nous medicaments no comercialitzats en els darrers 5 anys, finançats i qualificats amb la
categoria D (“Medicaments sense valor terapèutic afegit”) pel PHF del CatSalut. Informes
d’avaluació i acords dels medicaments harmonitzats: https://catsalut.gencat.cat/ca/proveidorsprofessionals/farmacia-medicaments/programa-harmonitzacio-farmacoterapeutica/informesavaluacio-acords-medicaments-harmonitzats/

•

Pacient: persona assegurada del CatSalut assignada a qualsevol EAP del territori.

•

Població oficial del CatSalut: persona assegurada del CatSalut assignada a qualsevol EAP del
territori.
https://catsalut.gencat.cat/ca/proveidors-professionals/registres-catalegs/registres/central-poblacio/

•

Prescripció “si cal”: prescripció no periòdica orientada per a tractaments que s’han de seguir en
cas que sigui necessari.

•

Prescripció vigent: prescripció activa dels pacients.

•

UP assignada: unitat proveïdora.
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Annex 1. Població oficial del CatSalut
Població oficial del CatSalut 2017 amb dret a la prestació farmacèutica per trams d’edat
Taula 3. Població oficial CatSalut 2017

Trams d’edat considerats

Habitants Catalunya %

0 - 14 anys

1.151.325

15,74%

15 - 44 anys

2.820.248

38,55%

45 - 64 anys

1.979.683

27,06%

65 - 74 anys

684.252

9,35%

75 - 84 anys

455.227

6,22%

85 anys o més

225.070

3,08%

TOTAL

100%

7.315.805

Població oficial del CatSalut 2018 amb dret a la prestació farmacèutica per trams d’edat
Taula 4. Població oficial CatSalut 2018

Trams d’edat considerats

Habitants Catalunya %

0 - 14 anys

1.143.051

15,55%

15 - 44 anys

2.802.630

38,13%

45 - 64 anys

2.018.924

27,47%

65 - 74 anys

701.082

9,54%

75 - 84 anys

452.003

6,15%

85 anys o més

232.805

3,17%

TOTAL

100%

7.350.495
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Població oficial del CatSalut 2019 amb dret a la prestació farmacèutica per trams d’edat
Taula 5. Població oficial CatSalut 2019

Trams d’edat considerats

Habitants Catalunya %

0 - 14 anys

1.136.120

15,33%

15 - 44 anys

2.808.170

37,89%

45 - 64 anys

2.060.886

27,81%

65 - 74 anys

709.322

9,57%

75 - 84 anys

456.963

6,17%

85 anys o més

239.502

3,23%

TOTAL

100%

7.410.963

Annex 2. Diagnòstics justificats de lidocaïna segons fitxa tècnica
Taula 6. Diagnòstics justificats de lidocaïna segons fitxa tècnica i catàleg CIAP2

Catàleg CIAP2
S70 Herpes zòster
Taula 7. Diagnòstics justificats de lidocaïna segons fitxa tècnica i catàleg CIM-10

Catàleg CIM-10
B02 Herpes zòster [zòster]
B020 Encefalitis per herpes zòster (G05.1*)
B021 Meningitis per herpes zòster (G02.0*)
B022 Herpes zòster amb altres afectacions del sistema nerviós
B023 Malaltia ocular per herpes zòster
B027 Herpes zòster disseminat
B028 Herpes zòster amb altres complicacions
B029 Herpes zòster sense complicació
B023 Malaltia ocular per herpes zòster
B028 Herpes zòster amb altres complicacions
B029 Herpes zòster sense complicació

Taula 8. Diagnòstics justificats de lidocaïna segons fitxa tècnica i catàleg CIM-9-MC

Catàleg CIM-9-MC
053 Herpes zòster
0530 Herpes zòster amb meningitis
0531 Herpes zòster amb altres complicacions del sistema nerviós
05310 Herpes zòster amb complicació no especificada del sistema nerviós
05311 Herpes zòster amb complicació no especificada del sistema nerviós
05312 Herpes zòster amb neuràlgia de trigemin postherpètica
05313 Herpes zòster amb polineuropatia postherpètica
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05314
05319
0532
05320
05321
05322
05329
0537
05371
05379
0538
0539

Mielitis per herpes zòster
Herpes zòster amb altres complicacions del sistema nerviós
Herpes zòster amb complicacions oftàlmiques
Dermatitis de parpella per herpes zòster
Queratoconjuntivitis per herpes zòster
Iridociclitis per herpes zòster
Herpes zòster amb altres complicacions oftàlmiques
Herpes zòster amb altres complicacions especificades
Otitis externa produïda per herpes zòster
Herpes zòster amb altres complicacions especificades
Herpes zòster amb complicació no especificada
Herpes zòster sense menció de complicació

Taula 9. Diagnòstics justificats de lidocaïna segons fitxa tècnica i catàleg CIM-10-MC

Catàleg CIM-10-MC
B02
Herpes zòster
B02.0
Encefalitis per herpes zòster
B02.1
Meningitis per herpes zòster
B02.2
Herpes zòster amb altres afectacions del sistema nerviós
B02.21 Ganglionitis geniculada postherpètica
B02.22 Neuràlgia de trigemin postherpètica
B02.23 Polineuropatia postherpètica
B02.24 Mielitis postherpètica
B02.29 Altres tipus d'afectació postherpètica del sistema nerviós
B02.3
Malaltia ocular per herpes zòster
B02.30 Malaltia ocular per herpes zòster no especificada
B02.31 Conjuntivitis per herpes zòster
B02.32 Iridociclitis per herpes zòster
B02.33 Queratitis per herpes zòster
B02.34 Escleritis per herpes zòster
B02.39 Altres malalties oculars per herpes zòster
B02.7
Herpes zòster disseminat
B02.8
Herpes zòster amb altres complicacions
B02.9
Herpes zòster sense complicacions

Annex 3. Diagnòstics justificats de fentanil en formes ultraràpides segons fitxa tècnica
Taula 10. Diagnòstics justificats de fentanil segons fitxa tècnica i catàleg CIAP2

Catàleg CIAP2
A79 Càncer / neoplàsia maligna d'origen desconegut
B72 Malaltia de Hodgkin / limfoma
B73 Leucèmia
B74 Altres neoplàsies malignes de la sang
B75 Neoplàsies benignes / inespecífiques de la sang
D74 Neoplàsia maligna d'estómac
D75 Neoplàsia maligna de còlon / recte
D76 Neoplàsia maligna de pàncrees
D77 Altres neoplàsies malignes de l'aparell digestiu
D78 Neoplàsia benigna de l'aparell digestiu
F74 Neoplàsies de l'ull i annexos
H75 Neoplàsies de l'aparell auditiu
K72 Neoplàsies cardiovasculars
L71 Neoplàsies del musculoesquelètic
L97 Neoplàsia benigna / inespecífica de l'aparell locomotor
N74 Neoplàsies malignes del sistema nerviós
N75 Neoplàsies benignes del sistema nerviós
N76 Neoplàsies inespecífiques del sistema nerviós
R84 Neoplàsia maligna de bronquis i pulmó
R85 Altres neoplàsies malignes de l'aparell respiratori
R86 Neoplàsies benignes de l'aparell respiratori
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R92
S77
S78
S79
S81
S82
T71
T72
T73
U75
U76
U77
U78
U79
W72
X75
X76
X77
X78
X79
X80
X81
X86
Y77
Y78
Y79
X79

Neoplàsia respiratòria inespecífica
Neoplàsia cutània maligna
Lipoma
Tumor benigne de la pell
Hemangioma / linfangioma
Nevus / efèlide
Neoplàsies malignes de tiroides
Neoplàsies benignes de tiroides
Altres neoplàsies inespecífiques del sistema endocrí
Neoplàsia renal maligna
Neoplàsia maligna de la bufeta de l'orina
Altres neoplàsies malignes de l'aparell renal
Neoplàsies benignes de l'aparell urinari
Altres neoplàsies inespecífiques de l'aparell urinari
Neoplàsia maligna relacionada amb l'embaràs
Neoplàsia maligna de coll d'úter
Neoplàsia maligna de la mama femenina
Altres neoplàsies malignes de l'aparell genital femení
Fibromioma uterí
Neoplàsia benigna de la mama femenina
Altres neoplàsies benignes de l'aparell genital femení
Altres neoplàsies inespecífiques de l'aparell genital femení
Frotis de Papanicolaou anormal
Neoplàsia prostàtica maligna
Altres neoplàsies malignes de l'aparell genital masculí
Neoplàsies benignes de l'aparell genital masculí
Càncer / neoplàsia maligna d'origen desconegut

S’ha detallat únicament el nivell superior dels codis, però s’inclouen tots els diagnòstics que s’inicien amb aquesta numeració

Taula 11. Diagnòstics justificats de fentanil segons fitxa tècnica i catàleg CIM-10

Catàleg CIM-10
C00 Neoplàsia maligna de llavi
C01 Neoplàsia maligna de base de la llengua
C02 Neoplàsia maligna d’altres parts de la llengua i de parts de la llengua no especificades
C03 Neoplàsia maligna de geniva
C04 Neoplàsia maligna de sòl de la boca
C05 Neoplàsia maligna de paladar
C06 Neoplàsia maligna d’altres parts de la boca i de parts de la boca no especificades
C07 Neoplàsia maligna de glàndula paròtide
C08 Neoplàsia maligna d’altres glàndules salivals majors i de glàndules salivals majors no especificades
C09 Neoplàsia maligna d’amígdala
C10 Neoplàsia maligna d’orofaringe
C11 Neoplàsia maligna de rinofaringe
C12 Neoplàsia maligna de si piriforme
C13 Neoplàsia maligna d’hipofaringe
C14 Neoplàsia maligna d’altres localitzacions i de localitzacions mal definides de llavi, cavitat oral i faringe
C15 Neoplàsia maligna d’esòfag
C16 Neoplàsia maligna d’estómac
C17 Neoplàsia maligna d’intestí prim
C18 Neoplàsia maligna de còlon
C19 Neoplàsia maligna d’unió rectosigmoide
C20 Neoplàsia maligna de recte
C21 Neoplàsia maligna d’anus i conducte anal
C22 Neoplàsia maligna de fetge i conductes biliars intrahepàtics
C23 Neoplàsia maligna de vesícula biliar
C24 Neoplàsia maligna d’altres parts del tracte biliar i de parts del tracte biliar no especificades
C25 Neoplàsia maligna de pàncrees
C26 Neoplàsia maligna d’altres òrgans digestius i d’òrgans digestius mal definits
C30 Neoplàsia maligna de fossa nasal i orella mitjana
C31 Neoplàsia maligna de sins accessoris
C32 Neoplàsia maligna de laringe
C33 Neoplàsia maligna de tràquea
C34 Neoplàsia maligna de bronqui i pulmó
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C37
C38
C39
C40
C41
C43
C44
C45
C46
C47
C48
C49
C50
C51
C52
C53
C54
C55
C56
C57
C58
C60
C61
C62
C63
C64
C65
C66
C67
C68
C69
C70
C71
C72
C73
C74
C75
C76
C77
C78
C79
C80
C81
C82
C83
C84
C85
C86
C88
C90
C91
C92
C93
C94
C95
C96
C97
D00
D01
D02
D03
D04
D05
D06
D07
D09
D10

Neoplàsia maligna de tim
Neoplàsia maligna de cor, mediastí i pleura
Neoplàsia maligna d’altres localitzacions i de localitzacions mal definides de l’aparell respiratori i els òrgans
intratoràcics
Neoplàsia maligna d’os i cartílag articular de les extremitats
Neoplàsia maligna d’os i cartílag articular d’altres localitzacions i de localitzacions no especificades
Melanoma maligne de pell
Altres neoplàsies malignes de pell
Mesotelioma
Sarcoma de Kaposi
Neoplàsia maligna de nervis perifèrics i sistema nerviós autònom
Neoplàsia maligna de retroperitoneu i peritoneu
Neoplàsia maligna d'altres teixits tous i teixits connectius
Neoplàsia maligna de mama
Neoplàsia maligna de vulva
Neoplàsia maligna de vagina
Neoplàsia maligna de coll uterí
Neoplàsia maligna de cos uterí
Neoplàsia maligna d’úter, part no especificada
Neoplàsia maligna d’ovari
Neoplàsia maligna d’altres òrgans genitals femenins i d’òrgans genitals femenins no especificats
Neoplàsia maligna de placenta
Neoplàsia maligna de penis
Neoplàsia maligna de pròstata
Neoplàsia maligna de testicle
Neoplàsia maligna d’altres òrgans genitals masculins i d’òrgans genitals masculins no especificats
Neoplàsia maligna de ronyó, excepte pelvis renal
Neoplàsia maligna de pelvis renal
Neoplàsia maligna d’urèter
Neoplàsia maligna de bufeta urinària
Neoplàsia maligna d’altres òrgans urinaris i d’òrgans urinaris no especificats
Neoplàsia maligna d’ull i annexos oculars
Neoplàsia maligna de meninge
Neoplàsia maligna d’encèfal
Neoplàsia maligna de medul·la espinal, nervis cranials i altres parts del sistema nerviós central
Neoplàsia maligna de glàndula tiroide
Neoplàsia maligna de glàndula suprarenal
Neoplàsia maligna d’altres glàndules endocrines i estructures relacionades
Neoplàsia maligna d’altres localitzacions i de localitzacions mal definides
Neoplàsia maligna secundària de ganglis limfàtics i neoplàsia maligna no especificada de ganglis limfàtics
Neoplàsia maligna secundària d’òrgans respiratoris i digestius
Neoplàsia maligna secundària d’altres localitzacions i de localitzacions no especificades
Neoplàsia maligna de localització no especificada
Limfoma de Hodgkin
Limfoma fol·licular
Limfoma no fol·licular
Limfomes de cèl·lules T/NK madures
Altres tipus de limfoma no hodgkinià i tipus de limfoma no hodgkinià no especificats
Altres tipus de limfomes de cèl·lules T/NK especificats
Altres limfomes de cèl·lules B [malalties immunoproliferatives malignes]
Mieloma múltiple i neoplàsies de cèl·lules plasmàtiques malignes
Leucèmia limfoide
Leucèmia mieloide
Leucèmia monocítica
Altres leucèmies amb especificació del tipus cel·lular
Leucèmia sense especificació del tipus cel·lular
Altres neoplàsies malignes de teixit limfàtic i hematopoètic i teixits relacionats, i neoplàsies malignes de teixit
limfàtic i hematopoètic i teixits relacionats no especificades
Neoplàsies malignes de localitzacions múltiples independents (primàries)
Carcinoma in situ de cavitat oral, esòfag i estómac
Carcinoma in situ d’altres òrgans digestius i d’òrgans digestius no especificats
Carcinoma in situ d’orella mitjana i aparell respiratori
Melanoma in situ
Carcinoma in situ de pell
Carcinoma in situ de mama
Carcinoma in situ de coll uterí
Carcinoma in situ d’altres òrgans genitals i d’òrgans genitals no especificats
Carcinoma in situ d’altres localitzacions i de localitzacions no especificades
Neoplàsia benigna de boca i faringe
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D11
D12
D13
D14
D15
D16
D17
D18
D19
D20
D21
D22
D23
D24
D25
D26
D27
D28
D29
D30
D31
D32
D33
D34
D35
D36
D37
D38
D39
D40
D41
D42
D43
D44
D45
D46
D47
D48

Neoplàsia benigna de glàndules salivals majors
Neoplàsia benigna de còlon, recte, anus i conducte anal
Neoplàsia benigna d’altres parts de l’aparell digestiu i de parts de l’aparell digestiu mal definides
Neoplàsia benigna d’orella mitjana i aparell respiratori
Neoplàsia benigna d’altres òrgans intratoràcics i d’òrgans intratoràcics no especificats
Neoplàsia benigna d’os i cartílag articular
Neoplàsia lipomatosa benigna
Hemangioma i limfoangioma, qualsevol localització
Neoplàsia benigna de teixit mesotelial
Neoplàsia benigna de teixits tous del retroperitoneu i el peritoneu
Altres neoplàsies benignes de teixit connectiu i altres teixits tous
Nevus melanocítics
Altres neoplàsies benignes de pell
Neoplàsia benigna de mama
Liomioma uterí
Altres neoplàsies benignes d’úter
Neoplàsia benigna d’ovari
Neoplàsia benigna d’altres òrgans genitals femenins i d’òrgans genitals femenins no especificats
Neoplàsia benigna d’òrgans genitals masculins
Neoplàsia benigna d’òrgans urinaris
Neoplàsia benigna d’ull i annexos oculars
Neoplàsia benigna de meninges
Neoplàsia benigna d’encèfal i altres parts del sistema nerviós central
Neoplàsia benigna de glàndula tiroide
Neoplàsia benigna d’altres glàndules endocrines i de glàndules endocrines no especificades
Neoplàsia benigna d’altres localitzacions i de localitzacions no especificades
Neoplàsia de comportament incert o desconegut de cavitat oral i òrgans digestius
Neoplàsia de comportament incert o desconegut d’orella mitjana i d’òrgans respiratoris i intratoràcics
Neoplàsia de comportament incert o desconegut d’òrgans genitals femenins
Neoplàsia de comportament incert o desconegut d’òrgans genitals masculins
Neoplàsia de comportament incert o desconegut d’òrgans urinaris
Neoplàsia de comportament incert o desconegut de meninges
Neoplàsia de comportament incert o desconegut d’encèfal i sistema nerviós central
Neoplàsia de comportament incert o desconegut de glàndules endocrines
Policitèmia vera
Síndromes mielodisplàstiques
Altres neoplàsies de comportament incert o desconegut de teixit limfàtic i hematopoètic i teixits relacionats
Neoplàsia de comportament incert o desconegut d’altres localitzacions i de localitzacions no especificades

S’ha detallat únicament el nivell superior dels codis, però s’inclouen tots els diagnòstics que s’inicien amb aquesta numeració

Taula 12. Diagnòstics justificats de fentanil segons fitxa tècnica i catàleg CIM-9-MC

Catàleg CIM-9-MC
140 Neoplàsia maligna de llavi
141 Neoplàsia maligna de llengua
142 Neoplàsia maligna de glàndules salivals majors
143 Neoplàsia maligna de geniva
144 Neoplàsia maligna de sòl de la boca
145 Neoplàsia maligna d'altres parts de la boca i de parts no especificades
146 Neoplàsia maligna d'orofaringe
147 Neoplàsia maligna de rinofaringe
148 Neoplàsia maligna d'hipofaringe
149 Neoplàsia maligna d'altres localitzacions i de localitzacions mal definides de llavi, cavitat oral i faringe
150 Neoplàsia maligna d'esòfag
151 Neoplàsia maligna d'estómac
152 Neoplàsia maligna d'intestí prim, incloent el duodè
153 Neoplàsia maligna de còlon
154 Neoplàsia maligna de recte, unió rectosigmoide i anus
155 Neoplàsia maligna de fetge i conductes biliars intrahepàtics
156 Neoplàsia maligna de vesícula biliar i conductes biliars extrahepàtics
157 Neoplàsia maligna de pàncrees
158 Neoplàsia maligna de retroperitoneu i peritoneu
159 Neoplàsia maligna d'altres localitzacions i de localitzacions mal definides d'òrgans digestius i peritoneu
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160
161
162
163
164
165
170
171
172
173
174
175
176
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233

Neoplàsia maligna de fosses nasals, orella mitjana i sins accessoris
Neoplàsia maligna de laringe
Neoplàsia maligna de tràquea, bronquis i pulmó
Neoplàsia maligna de pleura
Neoplàsia maligna de tim, cor i mediastí
Neoplàsia maligna d'altres localitzacions i de localitzacions mal definides de l'aparell respiratori i els òrgans
intratoràcics
Neoplàsia maligna d'os i cartílag articular
Neoplàsia maligna de teixit connectiu i altres teixits tous
Melanoma maligne de pell
Altres neoplàsies malignes de pell
Neoplàsia maligna mamella femenina
Neoplàsia maligna mamella masculina
Sarcoma de Kaposi
Neoplàsia maligna d'úter, part no especificada
Neoplàsia maligna de coll uterí
Neoplàsia maligna de placenta
Neoplàsia maligna de cos uterí
Neoplàsia maligna d'ovari i altres annexos uterins
Neoplàsia maligna d'altres òrgans genitals femenins i d'òrgans genitals femenins no especificats
Neoplàsia maligna de pròstata
Neoplàsia maligna de testicle
Neoplàsia maligna de penis i altres òrgans genitals masculins
Neoplàsia maligna de bufeta urinària
Neoplàsia maligna de ronyó, d'altres òrgans urinaris i d'òrgans urinaris no especificats
Neoplàsia maligna d'ull
Neoplàsia maligna d'encèfal
Neoplàsia maligna d'altres parts i de parts no especificades del sistema nerviós central
Neoplàsia maligna de glàndula tiroide
Neoplàsia maligna d'altres glàndules endocrines i estructures relacionades
Neoplàsia maligna d'altres localitzacions i de localitzacions mal definides
Neoplàsia maligna secundària i no especificada de ganglis limfàtics
Neoplàsia maligna secundària dels aparells respiratori i digestiu
Neoplàsia maligna secundària d'altres localitzacions especificades
Neoplàsia maligna de localització no especificada
Limfosarcoma i reticulosarcoma
Malaltia de Hodgkin
Altres neoplàsies malignes de teixit limfoide i teixit histiocític
Mieloma múltiple i neoplàsies immunoproliferatives
Leucèmia limfoide
Leucèmia mieloide
Leucèmia monocítica
Altres leucèmies especificades
Leucèmia sense especificació del tipus cel·lular
Tumors neuroendocrins
Neoplàsia benigna de llavi, cavitat oral i faringe
Neoplàsia benigna d'altres parts de l'aparell digestiu
Neoplàsia benigna d'òrgans respiratoris i intratoràcics
Neoplàsia benigna d'os i cartílag articular
Lipoma
Altres neoplàsies benignes de teixit connectiu i altres teixits tous
Neoplàsia benigna de pell
Neoplàsia benigna de mama
Liomioma uterí
Altres neoplàsies benignes d'úter
Neoplàsia benigna d'ovari
Neoplàsia benigna d'altres òrgans genitals femenins
Neoplàsia benigna d'òrgans genitals masculins
Neoplàsia benigna de ronyó i altres òrgans urinaris
Neoplàsia benigna d'ull
Neoplàsia benigna d'encèfal i altres parts del sistema nerviós central
Neoplàsia benigna de glàndules tiroides
Neoplàsia benigna d'altres glàndules endocrines i estructures relacionades
Hemangioma i limfoangioma, qualsevol localització
Neoplàsia benigna d'altres localitzacions i de localitzacions no especificades
Carcinoma in situ d'òrgans digestius
Carcinoma in situ de l'aparell respiratori
Carcinoma in situ de pell
Carcinoma in situ de mama i aparell genitourinari
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234
235
236
237
238
239
3383

Carcinoma in situ d'altres localitzacions i de localitzacions no especificades
Neoplàsia de comportament incert dels aparells digestiu i respiratori
Neoplàsia de comportament incert d'òrgans genitourinaris
Neoplàsia de comportament incert de glàndules endocrines i sistema nerviós
Neoplàsia de comportament incert d'altres localitzacions i teixits, i de localitzacions i teixits no especificats
Neoplàsies de natura no especificada
Dolor neoplàstic (agut)(crònic)

S’ha detallat únicament el nivell superior dels codis, però s’inclouen tots els diagnòstics que s’inicien amb aquesta numeració

Taula 13. Diagnòstics justificats de fentanil segons fitxa tècnica i catàleg CIM-10-MC

Catàleg CIM-10-MC
C00 Neoplàsia maligna de llavi
C01 Neoplàsia maligna de base de la llengua
C02 Neoplàsia maligna d’altres parts de la llengua i de parts de la llengua no especificades
C03 Neoplàsia maligna de geniva
C04 Neoplàsia maligna de sòl de la boca
C05 Neoplàsia maligna de paladar
C06 Neoplàsia maligna d’altres parts de la boca i de parts de la boca no especificades
C07 Neoplàsia maligna de glàndula paròtide
C08 Neoplàsia maligna d’altres glàndules salivals majors i de glàndules salivals majors no especificades
C09 Neoplàsia maligna d’amígdala
C10 Neoplàsia maligna d’orofaringe
C11 Neoplàsia maligna de rinofaringe
C12 Neoplàsia maligna de si piriforme
C13 Neoplàsia maligna d’hipofaringe
C14 Neoplàsia maligna d’altres localitzacions i de localitzacions mal definides de llavi, cavitat oral i faringe
C15 Neoplàsia maligna d’esòfag
C16 Neoplàsia maligna d’estómac
C17 Neoplàsia maligna d’intestí prim
C18 Neoplàsia maligna de còlon
C19 Neoplàsia maligna d’unió rectosigmoide
C20 Neoplàsia maligna de recte
C21 Neoplàsia maligna d’anus i conducte anal
C22 Neoplàsia maligna de fetge i conductes biliars intrahepàtics
C23 Neoplàsia maligna de vesícula biliar
C24 Neoplàsia maligna d’altres parts del tracte biliar i de parts del tracte biliar no especificades
C25 Neoplàsia maligna de pàncrees
C26 Neoplàsia maligna d’altres òrgans digestius i d’òrgans digestius mal definits
C30 Neoplàsia maligna de fossa nasal i orella mitjana
C31 Neoplàsia maligna de sins accessoris
C32 Neoplàsia maligna de laringe
C33 Neoplàsia maligna de tràquea
C34 Neoplàsia maligna de bronqui i pulmó
C37 Neoplàsia maligna de tim
C38 Neoplàsia maligna de cor, mediastí i pleura
C39 Neoplàsia maligna d’altres localitzacions i de localitzacions mal definides de l’aparell respiratori i els òrgans
intratoràcics
C40 Neoplàsia maligna d’os i cartílag articular de les extremitats
C41 Neoplàsia maligna d’os i cartílag articular d’altres localitzacions i de localitzacions no especificades
C43 Melanoma maligne de pell
C44 Altres neoplàsies malignes de pell
C45 Mesotelioma
C46 Sarcoma de Kaposi
C47 Neoplàsia maligna de nervis perifèrics i sistema nerviós autònom
C48 Neoplàsia maligna de retroperitoneu i peritoneu
C49 Neoplàsia maligna d'altres teixits tous i teixits connectius
C4A Carcinoma de cèl·lules de Merkel
C50 Neoplàsia maligna de mama
C51 Neoplàsia maligna de vulva
C52 Neoplàsia maligna de vagina
C53 Neoplàsia maligna de coll uterí
C54 Neoplàsia maligna de cos uterí
C55 Neoplàsia maligna d’úter, part no especificada
43/45

Descripció dels indicadors del Pla de qualitat i sostenibilitat de la prestació farmacèutica

C56
C57
C58
C60
C61
C62
C63
C64
C65
C66
C67
C68
C69
C70
C71
C72
C73
C74
C75
C76
C77
C78
C79
C7A
C7B
C80
C81
C82
C83
C84
C85
C86
C88
C90
C91
C92
C93
C94
C95
C96
D00
D01
D02
D03
D04
D05
D06
D07
D09
D10
D11
D12
D13
D14
D15
D16
D17
D18
D19
D20
D21
D22
D23
D24
D25
D26
D27
D28

Neoplàsia maligna d’ovari
Neoplàsia maligna d’altres òrgans genitals femenins i d’òrgans genitals femenins no especificats
Neoplàsia maligna de placenta
Neoplàsia maligna de penis
Neoplàsia maligna de pròstata
Neoplàsia maligna de testicle
Neoplàsia maligna d’altres òrgans genitals masculins i d’òrgans genitals masculins no especificats
Neoplàsia maligna de ronyó, excepte pelvis renal
Neoplàsia maligna de pelvis renal
Neoplàsia maligna d’urèter
Neoplàsia maligna de bufeta urinària
Neoplàsia maligna d’altres òrgans urinaris i d’òrgans urinaris no especificats
Neoplàsia maligna d’ull i annexos oculars
Neoplàsia maligna de meninge
Neoplàsia maligna d’encèfal
Neoplàsia maligna de medul·la espinal, nervis cranials i altres parts del sistema nerviós central
Neoplàsia maligna de glàndula tiroide
Neoplàsia maligna de glàndula suprarenal
Neoplàsia maligna d’altres glàndules endocrines i estructures relacionades
Neoplàsia maligna d’altres localitzacions i de localitzacions mal definides
Neoplàsia maligna secundària de ganglis limfàtics i neoplàsia maligna no especificada de ganglis limfàtics
Neoplàsia maligna secundària d’òrgans respiratoris i digestius
Neoplàsia maligna secundària d’altres localitzacions i de localitzacions no especificades
Tumors neuroendocrins malignes
Tumors neuroendocrins secundaris
Neoplàsia maligna de localització no especificada
Limfoma de Hodgkin
Limfoma fol·licular
Limfoma no fol·licular
Limfomes de cèl·lules T/NK madures
Altres tipus de limfoma no hodgkinià i tipus de limfoma no hodgkinià no especificats
Altres tipus de limfomes de cèl·lules T/NK especificats
Altres limfomes de cèl·lules B [malalties immunoproliferatives malignes]
Mieloma múltiple i neoplàsies de cèl·lules plasmàtiques malignes
Leucèmia limfoide
Leucèmia mieloide
Leucèmia monocítica
Altres leucèmies amb especificació del tipus cel·lular
Leucèmia sense especificació del tipus cel·lular
Altres neoplàsies malignes de teixit limfàtic i hematopoètic i teixits relacionats, i neoplàsies malignes de teixit
limfàtic i hematopoètic i teixits relacionats no especificades
Carcinoma in situ de cavitat oral, esòfag i estómac
Carcinoma in situ d’altres òrgans digestius i d’òrgans digestius no especificats
Carcinoma in situ d’orella mitjana i aparell respiratori
Melanoma in situ
Carcinoma in situ de pell
Carcinoma in situ de mama
Carcinoma in situ de coll uterí
Carcinoma in situ d’altres òrgans genitals i d’òrgans genitals no especificats
Carcinoma in situ d’altres localitzacions i de localitzacions no especificades
Neoplàsia benigna de boca i faringe
Neoplàsia benigna de glàndules salivals majors
Neoplàsia benigna de còlon, recte, anus i conducte anal
Neoplàsia benigna d’altres parts de l’aparell digestiu i de parts de l’aparell digestiu mal definides
Neoplàsia benigna d’orella mitjana i aparell respiratori
Neoplàsia benigna d’altres òrgans intratoràcics i d’òrgans intratoràcics no especificats
Neoplàsia benigna d’os i cartílag articular
Neoplàsia lipomatosa benigna
Hemangioma i limfoangioma, qualsevol localització
Neoplàsia benigna de teixit mesotelial
Neoplàsia benigna de teixits tous del retroperitoneu i el peritoneu
Altres neoplàsies benignes de teixit connectiu i altres teixits tous
Nevus melanocítics
Altres neoplàsies benignes de pell
Neoplàsia benigna de mama
Liomioma uterí
Altres neoplàsies benignes d’úter
Neoplàsia benigna d’ovari
Neoplàsia benigna d’altres òrgans genitals femenins i d’òrgans genitals femenins no especificats
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D29 Neoplàsia benigna d’òrgans genitals masculins
D30 Neoplàsia benigna d’òrgans urinaris
D31 Neoplàsia benigna d’ull i annexos oculars
D32 Neoplàsia benigna de meninges
D33 Neoplàsia benigna d’encèfal i altres parts del sistema nerviós central
D34 Neoplàsia benigna de glàndula tiroide
D35 Neoplàsia benigna d’altres glàndules endocrines i de glàndules endocrines no especificades
D36 Neoplàsia benigna d’altres localitzacions i de localitzacions no especificades
D37 Neoplàsia de comportament incert o desconegut de cavitat oral i òrgans digestius
D38 Neoplàsia de comportament incert o desconegut d’orella mitjana i d’òrgans respiratoris i intratoràcics
D39 Neoplàsia de comportament incert o desconegut d’òrgans genitals femenins
D3A Tumors neuroendocrins benignes
D40 Neoplàsia de comportament incert o desconegut d’òrgans genitals masculins
D41 Neoplàsia de comportament incert o desconegut d’òrgans urinaris
D42 Neoplàsia de comportament incert o desconegut de meninges
D43 Neoplàsia de comportament incert o desconegut d’encèfal i sistema nerviós central
D44 Neoplàsia de comportament incert o desconegut de glàndules endocrines
D45 Policitèmia vera
D46 Síndromes mielodisplàstiques
D47 Altres neoplàsies de comportament incert o desconegut de teixit limfàtic i hematopoètic i teixits relacionats
D48 Neoplàsia de comportament incert o desconegut d’altres localitzacions i de localitzacions no especificades
D49 Neoplàsies de comportament no especificat
G893 Dolor neoplàstic (agut) (crònic)
E3122 Neoplàsia endocrina múltiple tipus IIA [MEN IIA]
E3123 Neoplàsia endocrina múltiple tipus IIB [MEN IIB]
J910 Embassament pleural maligne
K317 Pòlip d'estómac i duodè
K635 Pòlip de còlon
S’ha detallat únicament el nivell superior dels codis, però s’inclouen tots els diagnòstics que s’inicien amb aquesta
numeració
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