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PLA D'ACTUACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE SALUT I LA FUNDACIÓ TICSALUT

PER A LA IMPLEMENTACIÓ DEL PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT DE
POLÍTIQUES DE COHESIÓ SANITÀRIA, DE FORMACIÓ DE FACULTATIUS MÈDICS
I D'EDUCACIÓ SANITÀRIA DE LA POBLACIÓ PER AFAVORIR L'ÚS RACIONAL DEL
MEDICAMENT

REUNITS
D'una part la senyora Meritxell Masó i Carbó, secretària general del Departament de Salut, en
virtut del nomenament efectuat mitjançant Decret 50/2021, de 26 de maig, (DOGC núm.
8419), que actua en representació d'aquest Departament per les atribucions que té
conferides per l'article 13 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, de procediment i règim
jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i l'article 5 del Decret 6/2017, de

17 de gener, de reestructuració del Departament de Salut.
I d'una altra, el senyor Josuè Sallent Ribes, director de la Fundació Ticsalut, que actua en
representació d'aquesta entitat en virtut de les facultats que li atribueix l'article 26.2 dels
seus Estatuts, aprovats mitjançant Acord de Govern de 3 de desembre de 2013, pel qual
s'autoritza la modificació dels Estatuts de la Fundació Ticsalut i i s'aprova el seu text
íntegre.

Les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per atorgar aquest document i

MANIFESTEN

Document signat digitalment per:
Neritxell tlasó i Carbó (02/07/2021 13:5 8 CEST)

1. La disposició addicional sisena del Text Refós de la Llei 29/2006, de 29 de juliol, de
garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris, aprovat mitjançant el
Reial decret legislatiu 1/2015, de 24 de juliol, preveu que la indústria farmacèutica
realitzi aportacions al Sistema Nacional de Salut, en funció del seu volum de vendes.
L'apartat 3 d'aquesta disposició estableix que les quantitats a ingressar s'han de
destinar en una part al desenvolupament de polítiques de cohesió sanitària,
programes de formació per facultatius, metges i odontòlegs, farmacèutics i infermers
per tal d'afavorir l'ús racional del medicament, així com a programes d'educació
sanitària de la població.
2. En data 15 de desembre de 2020, el Consell de Ministres del Govern d'Espanya, a
proposta del Ministeri de Sanitat, Consumo i Benestar Social, acorda l'aportació de fons
a la Comunitat Autònoma de Catalunya de 4.104.752,67 € per al finançament de totes
les despeses necessàries, incloses les de personal, destinades al
desenvolupament de les polítiques de cohesió sanitària i formació continuada en l'ús
racional del medicament (relacionades a la DA 6a Reial del Decret Legislatiu 1/2015,
de 24 de juliol), a través de programes diversos, com ara programes de millora de la
qualitat farmacèutica a pacients crònics, polimedicats i programes de promoció de la
salut i prevenció de la malaltia; de desenvolupament de la recepta electrònica; de
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desenvolupament de les mesures previstes al RDL 16/2012, de 20 d'abril; per a
garantir l'accés als tractaments i la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut, de
desenvolupament de noves mesures de farmacovigilància; de pla estratègic i d'acció
per reduir el risc de selecció i disseminació de resistències als antibiòtics; d'ampIiació
i millora dels sistemes d'informació sanitària; de formació continuada en matèria de
resistències a antibiòtics; formació continuada en l'ús racional del medicament per a
metges, odontòlegs, farmacèutics, infermers i inspectors del SNS, o de
desenvolupament de teràpies avançades per garantir l'accés a tractaments i la
sostenibilitat del Sistema nacional de salut.
3. En data 29 de desembre de 2020, el Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social
va transferir a la Generalitat de Catalunya els fons finalistes corresponents a l'Ús
Racional del Medicament (FURM) de l'any 2020, per un import de 4.104.752,67 euros.
4. En l'àmbit de la Generalitat de Catalunya, el Departament de Salut és qui gestiona els
FURM, atès que té atribuïdes les competències d'organització i ordenació del sistema
sanitari de Catalunya, en els termes que preveu la Llei 15/1990, de 9 de juliol,
d'ordenació sanitària de Catalunya. També formen part del sistema sanitari integral
d'utilització pública de Catalunya les entitats del sector públic que presten serveis
assistencials en l'àmbit de Salut, que es relacionen amb el Departament de Salut
mitjançant el Servei Català de la Salut o hi estan adscrites.
5. D'acord amb l'article 6.f de la Resolució SLT/133/2020, de 23 de gener, per la qual es
dona publicitat a l'Acord del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut
(CatSalut), de 19 de desembre de 2019 i 22 de gener de 2020, pel qual s'aprova
l'estructura dels òrgans centrals del Servei català de la Salut, l'Àrea Assistencial del
CatSalut és l'òrgan competent per definir i dur a terme les estratègies per garantir la
qualitat, seguretat i eficàcia en l'ús dels medicaments, d'acord amb les directrius de
política farmacèutica del Departament de Salut, dins del seu àmbit competencial.
6. Al mes de març de 2021, la directora de l'Àrea Assistencial del Servei Català de la
Salut va emetre un informe en què proposava la distribució dels FURM entre diferents
projectes del CatSalut, l'lnstitut Català de la Salut (ICS), la Fundació TicSalut, el
Consorci Sanitari de Barcelona, l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanittàries de
Catalunya (AQUAS) i la Fundació Gol i Gurina, tots ells ens instrumentals del sector
públic adscrits al Departament de Salut i amb participació majoritària de la Generalitat de
Catalunya.
S'adjunta, annex a aquest Pla d'actuació, l'informe justificatiu de la directora de l'Àrea
Assistencial de Ser\/ei Català de la Salut, del mes març de 2020, per a la distribució
dels FURM entre aquests organismes, d'acord amb els projectes que s'hi detallen.
7. El dia 26 de maig de 2021, el secretari general del Departament de Salut ha proposat una
generació de crèdits (exp. 2021-SA-IIIP-0515) de conformitat amb la proposta de
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distribució de fons esmentada, de la directora de l'Àrea Assistencial del CatSalut.
Aquesta generació de crèdits ha estat aprovada pel Departament d'Economia i
Hisenda en data 16 de juny de 2021.
8. Per tal de poder aplicar els fons transferits pel Ministeri (FURM) a programes que
desenvolupin polítiques de cohesió sanitària i formació continuada que tinguin per
objecte afavorir l'ús racional dels medicaments, en els termes abans exposats, i
d'acord amb la proposta de distribució dels fons efectuada per la directora de l'Àrea
Assistencial del Servei Català de la Salut, el Departament de Salut i la Fundació
Ticsalut acorden subscriure aquest Pla d'actuació, que es regeix pels següents

PACTES
Primer. Objecte
Aquest Pla d'actuació té per objecte establir les actuacions i compromisos que
assumeixen el Departament de Salut i Fundació TiCsalut, respecti\/ament, per a la correcta
implementació dels programes de desenvolupament de polítiques de cohesió sanitària i
formació continuada en l'ús racional del medicament, amb càrrec als fons rebuts del
Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social per aquest concepte corresponents a l'any 2021.
Segon. Compromisos del Departament de Salut
El Departament de Salut es compromet a transferir a la Fundació Ticsalut un import total
de 146.000 €, amb càrrec a la partida SA0126 D/443833000/4190/0072 FPROGSAN, per tal
de finançar els projectes de la Fundació Ticsalut proposats a l'informe-proposta de la
directora de l'Àrea Assistencial del CatSalut que s'adjunta com a annex d'aquest Pla
d'actuació, en compliment de les polítiques de cohesió sanitària i formació continuada en
l'ús racional del medicament.
Tercer. Compromisos de la Fundació Ticsalut
La Fundació Ticsalut es compromet a destinar els fons rebuts per aquest concepte
(146.000 €) a cobrir les despeses derivades de la implementació dels projectes d'aquest
organisme que s'enumeren a l'informe-proposta de la directora de l'Àrea Assistencial del
CatSalut que s'adjunta com a annex d'aquest Pla d'actuació, d'acord amb els objectius,
metodologia, producte final i imports que s'hi detallen.
La Fundació Ticsalut facilitarà tota la informació que li sigui requerida per part del
Departament de Salut o la seva Intervenció Delegada, per al seguiment de l'execució dels
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projectes inclosos en aquest Pla d'actuació o de I'aplicació dels fons rebuts als projectes
esmentats.
Es considerarà com a document justificatiu dels fons transferits, la memòria justificativa que
s'envia al Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social.
I com a prova de conformitat amb el seu contingut, les parts signen aquest Pla d'actuació.

La secretària general
del Departament de Salut

El director de la Fundació
Ticsalut

ANNEX
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Informe justificatiu per a la tramitació i distribució dels fons finalistes de l'ús racional dels
medicaments (FURM) 2021 de la directora de l'Àrea Assistencial del Ser\/ei Català de la
Salut, de març de 2021.
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Informe justificatiu per a la tramitació i distribució
dels fons de l'ús racional del medicament.

Març 2021

Generalitat
de Catalunya

Sistema de
Salut de Catalunya

Servei
Català de la Salut

ANTECEDENTS

El text refós de lo Ley 29/2006, de 29 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos
sanitarios, aprovat mitjançant el Reial Decret Legislatiu 1/201S, de 24 de juliol, preveu en la seva disposició
addicional sisena que la industria farmacéutica realitzi aportacions al Sistema Nacional de Salut en funció
del seu volum de vendes.
L'apartat 3 d’aquesta disposició, estableix que les quantitats a ingressar es destinaran, en una part al
desenvolupament de polítiques de cohesió sanitària, programes de formació per facultatius, metges i
odontòlegs, farmacèutics i infermers per tal d'afavorir l'ús racional del medicament, així com a programes
d'educació sanitària de la població.
En base a aquesta disposició i donant continuïtat a les activitats desenvolupades en exercicis anteriors, el
Ministerio de Sanitat defineix el "Programa de desorrollo de políticos de cohesión sonitario , de formación de
facultativos médicos y odontólogos, farmacéuticos y enfermeros y de educoción sanitoría de la pobloción para
fovorecer el uso racional del medicamento" que explicita els diferents programes i activitats que s'han de dur
a terme i la dotació econòmica per les Comunitats Autònomes (CCAA).
A Catalunya, la dotació econòmica es de 4.104.752,67 C, que va ser transferida en data 29 de desembre de 2020.
La Direcció de l'Àrea Assistencial, d'acord amb els organismes implicats, proposa projectes de continuïtat i
altres nous, i sol licita la tramitació de la distribució dels FURM pels organismes que s'indiquen seguidament en
el quadre resum.

ORGANISMES

IMPORT

AQUAS

205.000,00

CatSalut
Consorci Sanitari de Barcelona
Departament de Salut

3.053.752,67
60.000,00
250.000,00

Fundació Gol i Gurina
ICS

150.000,00
240.000,00

TicSalut
TOTAL

146.000,00
4.104.752,67
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RELACIÓ DE PROJECTES
A continuació es descriu el nom de cada projecte, els seus objectius, la metodologia i el producte final, i
l'import econòmic de cada un d'ells, agrupats en funció dels organismes implicats.

Títol:
Objectius:

Consolidació del pro¡ecte Essencial
Incrementar el nombre de recomanacions en I’àmbit del medicament, orientades a
evitar les pràctiques clíniques de poc valor.
Avaluar l'impacte de les recomanacions publicades

Metodologia

Reorganització i redimensionament del Comitè Assessor del projecte.
Incrementar la participació de professionals experts
Augmentar el nombre d’accions anuals
Definir indicadors de seguiment i fer-ne avaluació continuada.

Productes final

Informe activitat nova Comissió
Elaboració i difusió 10 recomanacions àmbit medicament
Definició d'indicadors i informe de seguiment

Capítol econÒmic

205.000,00 €

Transferència AQUAS
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CATSALUT (SERVEI CATALÀ DE LA SALUT)
Títol:

Oficines tècniques externes del Programa harmonització farmacoterapèutica

Ob¡ectius:

Disposar de suport tècnic en I’avaluació clínica de medicaments d'ús hospitalari en
l'àmbit del Consell Assessor de Medicaments Hospitalaris (CAMH) del Programa
d'Harmonització Farmacoterapèutica.

Metodologia

1. Contractació de professionals experts de serveis de farmàcia/farmacologia
d'HospitaIs del SISCAT:
Hospital

Professionals

Hospital de Sant Pau

4 jornada complerta

ICO l'Hospitalet de Llobregat

2 jornada complerta

Hospital Sant Joan de Deu

1 jornada complerta

Hospital del Mar

1 jornada complerta

Productes final

Informes tècnics d'avaluació clínica de medicaments, que es presenten al CAMH del
Programa d'Harmonització Farmacoterapèutica

Capítol econòmic

484.000,00 C
Capítol 2. Concerts

Títol:

Anàlisi de resultats en salut del tractaments farmacológics de la fibrosi pulmonar i
de la hipertensió pulmonar

Ob¡ectius:

Desenvolupar els anàlisis de resultats en salut dels tractaments farmacològics de la
fibrosi pulmonar i de la hipertensió pulmonar.

d
Meelt

ia

Elaboració del protocol d'anàlisi de les dades de l'RPT en relació al tractament
farmacològic dels pacients diagnosticats de fibrosi pulmonar en els centres SISCAT ,
en coordinació amb el CatSalut.
En el cas de la hipertensió pulmonar, elaborar protocol d'anàlisi de dades d’altres
registres sanitaris disponibles a Hospitals del SISCAT.
Revisió i validació dels esborranys d'informes de resultats de salut elaborats.

Productes final

Informe de resultats en salut:
a) Fibrosi pulmonar
b) Hipertensió pulmonar

Capítol econòmic

30.000,00 €
Capítol 2. Concerts
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Títol:

Suport tècnic a la gestió de la prestació farmacèutica oncolègica (ICO)

Objectius:

Suport farmacèutic a la gestió de la prestació farmacèutica i altres prestacions, per
facilitar la presa de decisions, adequació i actualització qualitativa del contingut dels
catàleg de medicaments i productes sanitaris, desenvolupament de projectes d'ús
racional dels medicaments i programes de formació de professionals, en les àrees
objecte del conveni.
Suport farmacèutic a la implantació de nous sistemes d'informació de medicaments
Iligats al pla de medicació integrat, segons requeriments específics dels serveis
d'oncoIogia.
Anàlisi i planificació de requeriments funcionals per a la integració i implantació
progressiva del sistemes de seguiment de medicació oncològica en I’entorn de RE
(MHDA).
Recerca, actualització d'informació i coneixement en l'àmbit de la mediació
oncològica de dispensació hospitalària ambulatòria (MHDA), definició d'aIertes de
seguretat en l'ús dels medicaments oncològics.

Metodologia

Prorrogar el Conveni de col laboració subscrit entre el Servei Català de la Salut i
l'empresa pública Institut Català d'OncoIogia (ICO) per a la continuïtat del projecte
de gestió compartida en matèria de farmàcia oncològica.

Productes final

Informes tècnics sobre l'ús dels medicaments i material de formació.
Informes de revisió d'informació i actualització medicaments MHDA, definició
contingut alertes de seguretat en RE i actualització de document metodològic.

Capítol econòmic

186.000,00 €
Capítol 2. Concerts
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Títol:

Suport farmàcia oncológica / Pla director Oncologia

Objectius:

General
Suport al desenvolupament de la proposta de tarifes de tractaments oncològics, en
especial al disseny metodològic i analític.
Col·laboració i suport a l'Òrgan Coordinador de Preus i Compra de Medicaments del
Sistema Sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT), en I’àmbit de
tractaments oncològics.
Específics
Avaluar la despesa farmacològica per pacient i per centre associada al tractament
de càncer d'ovari a Catalunya.
Elaboració de la metodologia de càlcul de la tarifa farmacològica de càncer d'ovari.
Realització de l'impacte pressupostari derivat de la introducció de noves teràpies
dirigides, amb projecció a l'any 2025

Metodologia

Extracció i anàlisi de les dades de RPT i del registre MUSSCAT corresponents al
període d'estudi d'interès i en relació al tractament farmacològic dels pacients
diagnosticats amb diferents tipus de càncer i tractats dins dels centres SISCAT,
recollint tot tipus d'informació rellevant per a l'anàlisi (exemple: tipus fàrmac,
quantitat dispensada, despesa associada...)

Productes final

Elaboració d'un informe final on s'incIouran les conclusions més rellevants de
propostes de tarifes farmacològiques

Capítol econòmic

60.000,00 €
Capítol 2. Concerts

Títol:
Ob¡ectius:

Programa ús racional medicament. Geréncia del Medicament
Reforçar la integració de les actuacions en l'àmbit de l'avaluació clínica dels
medicaments, la gestió de la prestació farmacèutica i la implantació territorial al
SISCAT a través de les actuacions següents:
Potenciar l'avaluació clínica de medicaments i l'anàlisi avançat de resultats en salut a
través del Registre de Pacients i tractaments (RPT)
Consolidar i evolucionar la gestió de la prestació farmacèutica basada en la recepta
electrònica.
Optimitzar la implantació de la política farmacèutica territorial.
Participació i lideratge d'avaIuació de nous medicaments àmbit estatal
Millorar la gestió de documents i la seva difusió d’acord amb la normativa actual.

Metodologia

Contractació (d'obra i serveis) de professionals de suport a la Divisió de Prestacions
Farmacèutiques, Divisió d'Ús Racional del Medicament i Divisió d'Acció Territorial.

Productes final

Informes dels resultats obtinguts.

Capítol econòmic

643.329,17 €
Capítol 1. Personal
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Títol:

Programa ús racional medicament. Divisió Econòmica del Medicament

Ob¡ectius:

Integrar l'avaluació farmacoeconòmica en el Programa d'Harmonització
farmacoterapèutica.
Participació en avaluació farmacoeconòmica àmbit estatal.
Mesures de sostenibilitat de la despesa farmacèutica.
Optimització dels recursos econòmics disponibles.
Coordinar la implantació de projectes tècnics.

Metodologia

Contractació (d'obra i serveis) de professionals de suport a la Divisió de Econòmica
del Medicament. Àrea Econòmica

Productes final

Informes dels resultats obtinguts.

Capítol econòmic

161.887,75 €
Capítol 1. Personal

Títol:

ma de coordinació transversal en l'ús racional medicament. Àrea
Assistencial.

Ob¡ectius:

Reforçar la integració de les actuacions en l'ús racional del medicament com a part
transversal del procés assistencial i la reordenació de serveis assistencials.
Garantir la coordinació amb les entitats proveïdores i I ‘alineament de les accions
amb la política d'ordenació sanitària dins el marc normatiu de la prestació
farmacèutica.
Millorar la comunicació i difusió dels acords del programa d'Harmonització
Farmacoterapèutica i informació sobre medicaments al SISCAT.

Metodologia

Contractació (d'obra i serveis) de professionals de suport a l'Àrea Assistencial,
Gerència de Governança d'Empreses Públiques i Àrea de Comunicació.

Productes final

Informes dels resultats obtinguts.

Capítol econòmic

295.513,66 €
Capítol 1. Personal
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Títol:

Esquema de Pagament per Resultats

Objectius:

Actualització de la Guia per a la definició dels criteris d'aplicació dels esquemes de
pagament basats en resultats en l'àmbit farmacoterapèutic a Catalunya editada l'any
2014, amb la finalitat d'incIoure l'experiència assolida durant aquests anys i
estandarditzar els processos d'acord, implementació i operativització dels ARC i EPR en
l'àmbit del CatSalut.

Metodologia

Per l'elaboració d'aquesta actualització es contractarà un
especialitzat d'acord amb la normativa vigent en matèria de contractes.

Productes final

Guia actualitzada d’esquemes de pagament basats en resultats en l'àmbit del
CatSalut.

Capítol econòmic

20.000, 00 C

servei

Capítol 2. Bens i Serveis

Títol:

Canal Medicament i fiarmàcia: contractació de serveis de suport

Ob¡ectius:

Disposar d'un entorn virtual integrat per a la informació corporativa de
medicaments i activitats farmacèutiques adreçat a pacients, professionals i
empreses.

Metodologia

Operativització d'un Comitè Editorial.
Coordinació de grups de treball específics: ciutadans, grups de medicaments...
Manteniment de continguts i actualitat terapèutica.
Disseny de línies evolutives.

Productes final

Portal temàtic institucional.
Informació de medicaments per a pacients.

Capítol econòmic

26.000,00 €
Capítol 2. Bens i Serveis
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Títol:

Recepta Electrònica: Catàleg integral de la prestació farmacèutica

Ob¡ectius:

Implementació de línies de millora del catàleg: incorporació d'informació sobre
desproveïments confirmats i actius per l'Agència Espanyola del Medicament
(AEMPS) , nova informació del nomenclàtor moestro del identificador únic per donar
servei al projecte SeVEM/node SNSfarma.
Adaptació a les millores del Nomenclàtor Alcàntara resultant de pla d'actualització
del nomenclàtor: mòdul de gestió de finançament per indicació.

Metodologia

Definició i incorporació de requeriments.
Anàlisi de millores funcionals.
Coordinació amb proveïdors.

Productes final

Evolució eina informàtica.

Capítol econòmic

60.000,00 C
Capítol 2. Bens i Serveis

Títol:

Recepta Electrònica Anàlisi de dades de la Prestació Farmacèutica en Recepta
Electrònica

Ob¡ectius:

Implementació de línies d'anàlisi avançada i transversal de la informació en base a
la prestació farmacèutica.

Metodologia

Col·laboració en el desenvolupament de l'anàlisi de la Prestació Farmacèutica en
general i en concret de la Recepta Electrònica.
Definició i incorporació de requeriments d'anàlisi avançada en Recepta Electrònica:
-Missatgeria
-Interoperabilitat
-Mòdul de seguretat clínica, eficiència i qualitat
-Anàlisi de diagnòstics
-MHDA
Elaboració d'informes i documents, que permetin la gestió de la Prestació
Farmacèutica i el seguiment de la prescripció i la dispensació en Recepta Electrònica.
Suport funcional i procedimental als usuaris del sistema.
Estandardització de criteris de selecció i tractament de la informació.
Participació en projectes orientats a la racionalització i sostenibilitat de la Prestació
Farmacèutica.

Productes final

Evolució eina
Elaboració de documentació: Informes de seguiment, Protocols d'actuació, Plans de
Treball i altres informes destinats a l'obtenció dels objectius definits.

Capítol econòmic

80.000,00 C
Capítol 2. Bens i Serveis
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Títol:

Recepta Electrònica Suport al desenvolupament de noves funcionalitats i módul
sistema expert

Ob¡ectius:

Evolució de SIRE amb incorporació d'un mòdul de gestió de l'expertesa en base a
regles definides de seguretat i sostenibilitat: alertes de seguretat (duplicats,
interaccions), dosis màximes, poblacions específiques (edat i sexe), durades de
tractaments recomanades, adequació i indicació terapèutica, tractaments tipus,
adequació i control volum de prescripcions.
Desenvolupament de solucions de mobilitat domiciliària i adherència.
Adequació a la Prescripció/indicació nous col lectius professionals.

Metodologia

Desenvolupament avançat d'un sistema expert, compatible amb recepta
electrònica.
Optimització i coordinació sistemes proveïdors prescriptors i dispensadors.

Productes final

Evolució eina informàtica.

Capítol econòmic

140.000,00 C
Capítol 2. Bens i Serveis

Títol:

Adaptació mèdul ECAP per a la prescripció i facturació en dosis unitàries per a la
gestió farmacèutica en Residencies Geriàtriques. Incorporació de nous
professionals a la prescripció

Ob¡ectius:

Disposar d'un mòdul de prescripció i facturació en dosis unitàries per a persones
ingressades en centres residencials socials.
Incorporar nous professionals a la prescripció.

Metodologia

Aquest projecte es desenvoluparà en el marc de sistemes d'informació del CatSalut,
i amb la participació de l'ICS per a la implantació d'aquest mòdul.

Productes final

Informe d'usabiIitat de l'eina.

Capítol econòmic

80.000,00 C
Capítol 2. Bens i Serveis

Títol:

Correcció i Traducció de documents d'harmonització

Ob¡ectius:

Millorar la difusió i comunicació dels documents generats dins del programa
d'harmonització.

Metodologia

Contractació de serveis de traducció científica i correcció i texts.

Productes final

Documents traduïts.

Capítol econòmic

15.000,00 C
Capítol 2. Bens i serveis
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Títol:

Continuïtat del programa de formació interna en l'àmbit de farmàcia i del
medicament CatSalut

Ob¡ectius:

Formació professionals CatSalut /experts de l'AM.

Metodologia

Assistència a activitats formació, jornades, congressos d'acord a les prioritats
identificades per la direcció, gerències i professionals que permeti millorar aquelles
competències que ajudin a enfortir els resultats de l'AM.

Productes final

Activitats de formació.

Capítol econòmic

35.022,09 €
Capítol 2. Pla de Bens i serveis

Títol:

Guia Farmacoterapèutica en gent gran i elevada fragilitat

Ob¡ectius:

Evolució i progressió en el format electrònic de la Guia Farmacoterapèutica
específica per a pacients d'edat avançada i elevada fragilitat.

Metodologia

Introducció dels nous continguts farmacoterapèutics a l'eina.
Millores de l'eina.

Productes final

Guia farmacoterapèutica per a la gent gran: contingut i eina informàtica consultable
online i offline.

Capítol econòmic

30.000,00 C
Capítol 2. Bens i Serveis
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Títol:

Suport territorial - farmacèutic (Regions Catalunya Central i Barcelona Nord

Ob¡ectius:

Anàlisi, coordinació i implementació d’accions de millora en la prescripció
farmacèutica en recepta i dels medicament d'ús hospitalari i dispensació
ambulatòria (MHDA).

Metodologia

Donar suport a l'equip del territori en les accions que es derivin de les Comissions de
Farmàcia Territorials i de les Comissions Clíniques, dels Plans Estratègics o altres
projectes específics del territori.
Participar en la implementació de les Guies Harmonitzades i Dictàmens del CatSalut
i en la formació dels professionals i ciutadans.
Contribuir a la difusió i discussió dels resultats en salut i implementació d'Esquemes de
Pagament per Resultats.
Promoure i fer seguiment dels projectes d'optimització de la medicació a partir de la
revisió/conciliació i millora de l'adherència.
Participar en les accions relacionades amb la millor de la seguretat dels
medicaments.
Promoure i fer seguiment dels projectes d'optimització de l'MHDA i de recepta.
Donar suport en la promoció de la utilització dels medicaments Biosimilars

Productes final

Memòria d'activitats i seguiment de resultats.

Capítol econòmic

120.000,00 €
Capítol 2. Concerts
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Títol:

Servei de suport d'informació de medicaments i Butlletí d'informació Terapèutica
BUIT

Objectius:

Elaborar i fer difusió d'informació objectiva sobre medicaments i farmacoteràpia.
Gestionar les consultes virtuals sobre informació de medicaments a professionals.
Participar en l'elaboració d'informació en format pacient.
Suport editorial al Butlletí d'Informació Terapèutica (BIT).

Metodologia

Recepció i resolució de consultes on-line, per professionals.
Publicació i difusió de consultes seleccionades.
Col·laboració en l'edició de material d'informació sobre medicaments per ciutadà.
Edició de butlletins.
Col·laboració portal institucional sobre Medicaments i Farmàcia.

Productes final

Portal d'informació.
Informes.
Butlletins.
Consultes on-line.
BD informació de medicaments. Aplicació LMS i Canal Medicaments i Farmàcia
(cercador medicaments).

Capítol econòmic

140.000,00 €.
Capítol 2. Bens i Serveis

Títol:

Programa de formació i actualització terapèutica en els equips d'atenció primària

Ob¡ectius:

Instauració d'un programa d'actualització i formació sobre farmacoteràpia en la
pràctica clínica habitual adreçat als professionals d'Atenció Primària, en base a
sessions formatives i jornades.

Metodologia

Establir una oferta de temes d'especial interès, sobre actualitat farmacoterapèutica
per professionals de I’atenció primària: metges, infermers i farmacèutics.
Disseny del format de les sessions.
Coordinació del programa.
Revisió del material docent.
Avaluació satisfacció.

Productes final

Sessions formatives en diferents formats
Selecció de temàtiques
Coordinació científica i operativa
Informe satisfacció.

Capítol econòmic

120.000,00 €
Capítol 2. Bens i Serveis
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Títol:

Sistema d'informació de suport per a cribratge poblacional

Ob¡ectius:

Desenvolupar un programari informàtic que gestioni el Programa de Detecció
Precoç de Càncer de Coll d'úter de Catalunya, que ha de permetre:
-

La integració amb els sistemes d'informació clínica existent per evitar la
duplicació de registres.

-

Utilitzar les noves eines digitals d'interacció amb el sistema sanitari i de
comunicació: notificació i comunicació de invitacions, programació de
proves, resultats i recomanacions, etc.
Plena integració amb la Història Clínica Compartida de Catalunya i la història
clínica personal La Meva Salut.

Metodologia

Adaptació dels sistemes d'informació de les oficines de cribratge i oficines de
farmàcia.

Productes final

Disponibilitat del disseny del sistema en PRE.

Capítol econòmic

227.000,00 C
Capítol 2. Concerts

Títol:

Plataforma de sensibilitat antibiètica a Catalunya. Proposta sobre PROA

Ob¡ectius:

Disposar d'un atles de sensibilitat antibiòtica a Catalunya a temps real.

Metodologia

Desenvolupament d'una plataforma que serveixi de repositori comú de recollida de
dades, seguiment dels indicadors definits PROA.

Productes final

Informe justificatiu creació plataforma.

Capítol econòmic

100.000,00 C
Capítol 2. Pla de Bens i serveis
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CONSORCI SANITARI DE BARCELONA
Títol:

Suport acció territorial Barcelona ciutat

Objectius:

Anàlisi, coordinació i implementació d'accions de millora en la prescripció
farmacèutica en recepta i dels medicament d'ús hospitalari i dispensació
ambulatòria (MHDA).

Metodologia

Donar suport a l'equip del territori en les accions que es derivin de les Comissions de
Farmàcia Territorials i de les Comissions Clíniques, dels Plans Estratègics o altres
projectes específics del territori.
Participar en la implementació de les Guies Harmonitzades i Dictàmens del CatSalut
i en la formació dels professionals i ciutadans.
Contribuir a la difusió i discussió dels resultats en salut i implementació d'Esquemes
de Pagament per Resultats.
Promoure i fer seguiment dels projectes d'optimització de la medicació a partir de la
revisió/conciliació i millora de l'adherència.
Participar en les accions relacionades amb la millor de la seguretat dels
medicaments.
Promoure i fer seguiment dels projectes d'optimització de l'MHDA i de recepta.
Donar suport en la promoció de la utilització dels medicaments Biosimilars.

Productes final

Memòria d'activitats i seguiment de resultats.

Capítol econòmic

60.000,00 C

Transferència Consorci Sanitari de Barcelona
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DEPARTAMENT DE SALUT
Títol:

Sistema informatitzat de gestió d'aIertes farmacèutiques de medicaments i
productes sanitaris

Ob¡ectius:

Creació i desplegament d'un sistema informatitzat que permeti una gestió segura i
eficient de I’emissió de les alertes i un us racional dels medicaments i productes
sanitaris
Ordenar l'adopció de mesures administratives.
Protegir la salut pública de la població

Metodologia

Unificació de tots els destinataris de les alertes de seguretat, qualitat i des
proveïment de medicaments i productes sanitaris , de seguretat sobre productes
il legals i definició de protocols de gestió de les alertes en funció de la seva tipologia
Definició de requisits, disseny, desenvolupament i implantació del programari
informàtic específic per la gestió.

Productes final

Informe justificatiu activitats desenvolupades

Capítol econòmic

250.000,00 C
Departament de Salut

FUNDACIÓ GOLI GURINA
Títol:

Anàlisi d'ús de medicaments i productes sanitaris.

Ob¡ectius:

Suport del SIDIAP per a d'anàlisi d'ús de medicaments i productes sanitaris en
població atesa, i projectes de modelització predictiva d'utilització de medicaments i de
resultats en salut.

Metodologia

Continuïtat de SIDIAP per a d'anàlisi de l'ús dels medicaments en la població atesa.

Productes final

Informes i anàlisis dels determinants de salut de la població atesa en relació
amb la utilització de medicaments.
Disseny i avaluació d'estudis de conseqüències pràctiques de l'ús de
medicaments.
Informes d'utilització de medicaments i productes sanitaris:
o tractament farmacològic de la diabetis.

Capítol econòmic

o

anticoagulants orals.

o

insuficiència cardíaca.

150.000,00 €
Transferència a Fundació Gol i Gorina
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INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
Títol:

Gestió del coneixement en l'àrea del medicament i formació: prescripció
infermeria per protocols a l'Atenció Primària

Objectius:

•

Potenciar la prescripció infermera per guies terapèutiques i protocols, d'acord a
les Guies Clíniques elaborades i aprovades per la ”Comisión Permanente de
Farmacia del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud “
Actualment la guia publicada és la de Ferides Resolució BOE 19 octubre 2020; les
que queden per publicar són les següents:
-

HTA
EPOC/ASMA
- Sedació i situació final de vida
- Insuficiència renal
Demències
Immunoteràpia
- CMA
- Ferides
Estomateràpia
- Cremades
- Mossegades/picades
Dolor
- Febre
- Problemes digestius
ITU
Proves
- Emergències
Evolucionar l'ECAP per facilitar al col·lectiu d'infermeria la prescripció dels
medicaments que tenen autoritzats.

•

Metodolo

•

Potenciar la formació per la prescripció d'infermeria.

•

Mantenir actualitzada la Guia Terapèutica Electrònica (GT@) pel tractament de
la patologia aguda a I'AP.

Contractació d'un professional per a realitzar les següents tasques:
A nivell de gestió del coneixement i de manera coordinada amb les Pautes
d'Harmonització Farmacoterapèutica del CatSalut:
•

Recollir els protocols, relacionats amb les guies esmentades, dels diferents
hospitals i primària de l'ICS, valorant els principis actius que s’utilitzen i la seva
indicació.

•

Incloure i adaptar la guia de ferides i les guies que es vagin publicant dins l'eina
informàtics de la GT@, per tal de facilitar la prescripció d'infermeria per
protocols i problemes de salut.

•

Actualitzar els continguts de la GT@ en base a les noves evidències sorgides i
alineades amb les eines de l'EQPF, els PROA, pautes d'harmonització i altres
eines de selecció de medicaments...
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A nivell de formació a l'Atenció Primària:

Productes final

•

Elaborar material formatiu i de suport divulgatiu per a professionals sanitaris,
emfatitzant especialment amb la formació d'infermeria.

•

Constituir un comitè editorial per elaborar el material formatiu i dotar-lo de
coherència, mantenint una mateixa línia editorial.

•

Mesurar l'evolució de la implementació de la prescripció infermeria en les
diferents fases del projecte.

•

Divulgació de resultats obtinguts.

• Guia de ferides i altres que es vagin publicant incloses dins l'eina de GT@ per
facilitar la prescripció per protocols d'infermeria.
• Vídeos formatius dels programaris d’ECAP.
• Manuals de suport per formar a les infermeres.
• Indicadors de seguiment de la implantació prescripció d'infermeria.

Capítol econòmic

60.000,00 €

Transferència a l'ICS

Títol:

Contractació d'Experts en Medicaments a l'hospital de la Vall d'Hebron

Ob¡ectius:

Suport a la gestió de tot el procés associat a I’administració de teràpies avançades i
medicaments en situacions especials (MSE) a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.

Metodologia

-

Validació i tramitació de les sol licituds de teràpies Avançades i MSE.

-

Gestió documental i administrativa relacionada amb les teràpies avançades i
MSE.

-

Desenvolupament del procés relacionat amb la preparació i l'administració de
les teràpies avançades.

-

Registre i seguiment dels pacients en tractament amb les teràpies avançades i
MSE.
Suport a l'avaluació de noves teràpies avançades i MSE per part del Programa
d'Harmonització del CatSalut.

Productes final

Informe de resultats.
Informe trimestral de casos avaluats.
Informe anual d'activitats.
Informe de resultats anual.

Capítol econòmic

120.000,00 €
Transferència a l'ICS
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Títol:

Lideratge i formació sobre el módul de prescripció.NET

Ob¡ectius:

Millorar el programa de prescripció .NET d'hospitaIs
Formar als professionals sanitaris que utilitzen el programari. NET

Metodolo

Contractació d'un professional per a realitzar les següents tasques:
1. A nivell de millores del programa:
•

Crear el grup de Centre de Competències Funcionals de Prescripció .NET, on
s'incIoguin usuaris de diferents perfils professionals i de diferents
entitats proveïdores.

•

Recollir les millores necessàries del .NET, així com definir requeriment
específics del programari.

•

Detectar, revisar i provar de manera continua les funcionalitats antigues i
noves que s'impIementen al .NET, per tal de garantir un correcte
funcionament.

•

Disposar d'una persona responsable de gestionar les necessitats del
programari, de ser el referent pels usuaris de .NET tant en funcionament
com en formació.

•

Crear una xarxa de comunicació continua on s'informi permanentment de
les novetats sobre el programa.

2. A nivell de formació d'hospitaIs:

F

•d ’eS lnà1

Capítol econòmic

•

Elaborar material formatiu i de suport divulgatiu per als diferents
professionals sanitaris que utilitzen el .NET(residents, metges especialistes,
infermeres).

•

Constituir un comitè editorial per elaborar el material formatiu i dotar-lo de
coherència mantenint una mateixa línia editorial.

•

Programari Prescripció .NET millorat i amb noves funcionalitats.

•

Materials formatius pels usuaris finals.

60.0 ,
Transferència a l'ICS
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TIC SALUT
Títol:

Programa de millora del catàleg de prestacions farmacèutiques integrat en rec@t
i interoperabilitat RE

Objectius:

Integrar recepta electrònica i catàleg de productes farmacèutics.
Desenvolupar de manera efectiva l'evolució del catàleg de productes farmacèutics
Donar suport als projectes d'inter-operabilitat en recepta electrònica.
Implementar i coordinar la indicació terapèutica, en base al diagnòstic , en recepta
electrònica i la interrelació amb catàleg.
Donar suport a la implantació del sistema de verificació i autenticació unívoca de
medicaments en I’àmbit sanitari públic català (Sevem/SNS FARMA).
Analitzar i gestionar la informació dels projectes prioritzats en la gestió de la
prestació farmacèutica en base a RE.
Donar suport al pla de seguiment d’utilització de medicaments en la pràctica clínica.
Establiment d'un pla d'actuació de la informació sobre prestació farmacèutica amb
incorporació de criteris clínics, assistencials i de seguretat de medicaments.

Metodologia

Definició de nova informació a incloure en catàleg.
Suport i coordinació amb les proveïdors pel que fa al catàleg de productes
farmacèutic únic.
Coordinació amb el MSSI i el SNS pel que fa als requeriments de connexió i
interoperabilitat així com als calendaris d'impIantació.
Coordinació amb els diferents agents: proveïdors SISCAT, nous models de
prescripció i dispensació.
Suport a la incorporació d'indicacions terapèutiques i fórmules magistrats
estandarditzades al catàleg de productes i medicaments.
Suport als serveis farmacèutics dels centres hospitalaris, dipòsits de medicaments i
altres dispositius assistencials responsables de la dispensació de medicaments, en
compliment de la Directiva Europea 2011/62/UE, el Reglament Delegat i d'altres
normatives estatals que s'eIaborin.
Suport al conveni SNSFarma/Sevem, en relació amb la gestió de la Prestació
Farmacèutica i la verificació de medicaments en l'àmbit del Servei Català de la Salut.
Seguiment de projectes d'anàlisi d'informació de la Prestació Farmacèutica, en
l'àmbit de la qualitat, sostenibilitat, seguretat, avaluació harmonitzada de
medicaments i projectes transversals d’utilització de medicaments.

Productes final

Informes de resultats

Capítol econòmic

124.000,00 €
Transferència Tic Salut
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Títol:

Conveni de coI•Iaboració Societat Catalana de Documentació Mèdica: Codificació
diaenôstics i indicacions terapèutiques

Objectius:

Assessorament i suport documental sobre indicació terapèutica de medicaments
ofertats en l'entorn sanitari públic català.
Assessorament sobre indicació diagnòstica en estudis d'anàlisi transversal de la
prestació farmacèutica.

Metodologia

Definició, selecció i aplicació de codis diagnòstics dels diferents catàlegs vigents de
malalties, de les indicacions finançades i no finançades dels medicaments.
Suport en matèria de codificació diagnòstica i clínica en base a la informació
disponible en el datamart de la prestació farmacèutica de recepta electrònica i
datamarts tranversals. (Contractació d'hores de 4 documentalistes).

Productes final

Informes Memòria.

Capítol econömic

22.000,00 C

Transferència TicSalut

Xènia Acebes Roldán
Directora de l'Àrea Assistencial
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