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L'EQA d'adults
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L'EQA d'adults

Number of healthcare 
professionals who consult their 
EQA quality outcomes.
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Hi havia 39 indicadors, 1 de prevenció quaternària (l'últim)

EQA d'adults
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Té 60 indicadors dels quals 9 són de prevenció quaternària

EQA d'adults actual
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Equips 

d'atenció 

primària

(288 EAP)

Estructures 

directives 

de l'ICS

EAP 

d'altres 

entitats (85)

Estructures 
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Metges de 
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gerent
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CatSalut, 
regions

Departament

Salut Pública

AQuAS
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Malaltia cardiovascular
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RCV baix amb hipolipemiants mal indicats
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RCV baix amb hipolipemiants mal indicats
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Població (denominador)

• Persones entre 34 i 74 anys

• Amb un RCV inferior o igual al 5% o que no s'hagi realitzat

Criteris de mala indicació

• Iniciar estatines

Exclusiones

RCV baix amb hipolipemiants mal indicats

Resultats inversos

Com més baix millor
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RCV baix amb hipolipemiants mal indicats

Evolució temporal

Metes (valors de referència)

Comparacions
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Hipòtesi per la davallada 

lleugera

La pandèmia

Hipòtesi per la davallada brusca

El 2021 varen canviar criteris del 

tractament amb estatines, i vam 

afegir els criteris d'exclusió

RCV baix amb hipolipemiants mal indicats

• Hipercolesterolèmia familiar: Colesterol LDL ≥ 190 (abans

240) o Colesterol total > 320

• Aneurisma i dissecció d'aorta

• ITB<0.9

• FG < 45 ml/min/Kg2

• DM2 diagnosticada fa més de vuit anys

• Diabetis Mellitus 1

• HbA1c ≥ 8,5%

• Macroalbuminúria

• Retinopatia diabètica en grau moderat o greu
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Diferencias en los resultados de indicadores 

de calidad asistencial en función del sexo

Congreso semFYC Málaga 2019
Carolina Guiriguet, Núria Mora, Manuel Medina, Leonardo Méndez, Souhel Flayeh, Albert Juvany
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‘’Inadecuación de la prevención de la gastropatía por 

AINES con inhibidores de la bomba de protones’

43%

54%

‘Antiosteoporóticos mal 

indicados en bajo riesgo de 

fractura’

‘Hipolipemiantes mal indicados

en bajo riesgo cardiovascular’

0,3%

3%

6%

5%

Diferencias en los resultados de indicadores

de calidad asistencial en función del sexo

Congreso semFYC Málaga 2019
Carolina Guiriguet, Núria Mora, Manuel Medina, Leonardo Méndez, Souhel Flayeh, Albert Juvany
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L'evolució de la variabilitat
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L'evolució de la variabilitat
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Diabetes mellitus tipus 2
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3131

385
indicadors
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Tires 
reactives no 

indicades

Analítica 
general no 
indicada

Hemoglobina 
glicada no 
indicada

Determinació 
de vitamina 

D
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Hipolipemiants 
Control metabòlic 

excessiu de la 
DM2

Tractaments 
antibiòtics 

innecessaris en 
patologia aguda

Antipsicòtics Antidepressius

Benzodiazepines 
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Mamografies Proves d'imatge

Broncodilatadors Antivertiginosos
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Resultats, llistats, incentius €
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Tenim indicadors (gràcies a la història clínica que tenim i 
al registre dels professionals)

Tenim recomanacions de no fer

Tenim el camí obert

Quina és la millor manera d'usar aquests indicadors per 
millorar la salut de les persones?

Com fem arribar aquests resultats als professionals 
assistencials?

Com ens coordinem tots plegats per aconseguir millors 
resultats reals?

Com abordem les diferències que tenim amb els diferents 
nivells assistencials?

Com abordar les desigualtats?

Ens queda molt camí per endavant 

Ens ha passat una pandèmia per sobre i 
encara estem buscant la sortida

Conclusions (des dels SI)
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