
INFORMACIÓ SOBRE LA REUNIÓ MANTINGUDA ENTRE EL SERVEI 
CATALÀ DE LA SALUT (Sr. Àlex Guarga, Gerent de Planificació, Compra i 
Avaluació del CatSalut) i LA SOCIETAT CATALANA DE NEFROLOGIA (SCN). 
 
 

Data: 21 de juny de 2013 
 
_______________________________________________________________ 
 
 
1. CONTRACTACIÓ DE SERVEIS D’HEMODIÀLISI 
 
Informació referent a les preguntes formulades per la SCN 
 
- Decrement del 4.6% de les tarifes vigents en la contractació dels serveis de 
diàlisi realitzats pels centres i establiments sanitaris contractats pel Servei 
Català de la Salut (ORDRE SLT/102/2013 de 24 de maig de 2013). 
 
- El Servei Català de la Salut té previst implementar (data exacta no coneguda) 
un nou model de contractació de serveis pels Centres de Diàlisi que inclourà: 

 les sessions d’hemodiàlisi 

 les analítiques de control 

 la medicació hospitalària de dispensació ambulatòria (factors 
estimulants de l’eritropoesi, ferro, anàlegs endovenosos de la 
vitamina D i cinacalcet) 

 la medicació vinculada corresponent a receptes mèdiques 
(quelants càlcics, quelants no càlcics i anàlegs orals de la 
vitamina D) 

 l’accés vascular (implantació i resolució de complicacions que es 
continuarà fent en els mateixos centres hospitalaris que 
actualment estan autoritzats) 

 
- Els Serveis de Nefrologia de referència continuaran coordinant i fent el 
seguiment dels pacients del seu àrea de referència. 
 
- És voluntat del CatSalut aplicar aquest model als Centres de Diàlisi d’àmbit 
hospitalari. 
 
Propostes i peticions de la SCN  
 
- Clarificar el flux de pacients en el marc de la gestió de l’accés vascular en el 
nou model de contractació de serveis pels Centres de Diàlisi per evitar 
malentesos entre els nefròlegs dels Serveis de Nefrologia de referència i dels 
Centres de Diàlisi. 
 
- Garantir el compliment dels estàndards de qualitat mitjançant la revisió dels 
Indicadors de Qualitat bàsics d’Hemodiàlisi publicats en el Pla Estratègic 
d’Ordenació de l’Atenció al Pacient Nefrològic (acceptat pel CatSalut i ja 
realitzat per una Comissió de la SCN) i l’avaluació periòdica dels mateixos.    
 



 
 
2. CONTRACTACIÓ DE SERVEIS DE DIÀLISI PERITONEAL 
 
Informació referent a les preguntes formulades per la SCN 
 
- El Departament de Salut té com a objectiu augmentar la prevalença de 
pacients en tractament amb diàlisi peritoneal. 
 
- La previsió del CatSalut és que a partir del 1-9-2013 el Servei Català de la 
Salut traspassarà el pressupost de diàlisi peritoneal als hospitals prescriptors. 
Durant els quatre mesos del 2013 es traspassarà un terç de la retribució que es 
feia a les empreses de diàlisi peritoneal amb un decrement del 4.6%.  
 
- No hi ha informació sobre com es farà la contractació d’aquest servei el 2014. 
 
 
Propostes i peticions de la SCN  
 
- Crear un model de finançament de la diàlisi peritoneal que estimuli als 
hospitals prescriptors a augmentar el número de pacients en aquesta tècnica. 
 
- Tenir en compte el transport sanitari al fer l’anàlisi de costos de les dues 
tècniques de diàlisi (hemodiàlisi i diàlisi peritoneal). 
 
 
3. REORGANITZACIÓ ASSISTENCIAL TERRITORIAL 
 
Informació referent a les preguntes formulades per la SCN 
 
- No està previst fer una Reorganització Assistencial Territorial en Nefrologia 
durant el 2013. El cas de l’Hospital d’Igualada és un acord puntual. 
 
Propostes i peticions de la SCN  
 
- No disminuir la qualitat de l’Atenció Nefrològica arreu del territori, tenint en 
compte que el temps en l’atenció d’un pacient en hemodiàlisi amb patologia 
greu (edema agut pulmonar – hiperpotasèmia) pot ser vital. 
 
 
 
 
 
 
 
Junta Directiva de la Societat Catalana de Nefrologia 
 
 
 
 


