CatSalut. Instrucció 1/2018
Prescripció d’articles ortoprotètics pels metges especialistes
de medicina familiar i comunitària de centres d’atenció primària

Assumpte

1. Exposició de motius

Prescripció d’articles ortoprotètics pels metges
especialistes de medicina familiar i comunitària de
centres d’atenció primària

El paper de proximitat que té l’atenció primària a
la ciutadania com a eix vertebrador de l’accés i la
integració de l’assistència als ciutadans és
evident i d’una importància creixent. La nova
proposta que es vol de l’atenció primària de salut
aposta per reforçar el seu paper comunitari i de
proximitat, i facilita una actuació més efectiva i,
per tant, més resolutiva davant dels problemes de
salut de la comunitat. La salut dels ciutadans no
sols necessita actuacions assistencials sinó
també un conjunt d’activitats de promoció de la
salut, de prevenció de la malaltia, i també
actuacions rehabilitadores i pal·liatives quan la
situació del pacient així ho requereix.
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La rellevància de la demanda assistencial
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El nou model d’atenció primària i salut
comunitària vol posar en valor l’enfocament
multidisciplinari dels professionals en l’entorn
territorial del ciutadà per millorar la capacitat
resolutiva de l’equip i donar resposta a les
necessitats de salut dels ciutadans en l’àmbit de
proximitat. Els professionals han d’enfortir el seu
paper clínic, se’ls ha de facilitar el nivell
d’autonomia assistencial i de gestió, i millorar el
seu grau de resolució, en un entorn
d’aprofitament de les tecnologies, que permeten
un treball integrat i en xarxa dels professionals de
la salut i socials, de forma que aquesta orientació
és una millora qualitativa en la capacitat de
resposta del sistema nacional de salut a les
necessitats de salut dels ciutadans.
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Annex. Relació d’articles ortoprotètics que poden
prescriure els metges especialistes en medicina
familiar i comunitària de centres d’atenció
primària, d’acord amb el Catàleg de prestació
ortoprotètica vigent

És dins aquest canvi de paradigma on es
considera necessari proposar una millora en la
capacitat de resolució dels equips d’atenció
primària que permeti que els metges de medicina
familiar
i
comunitària
puguin
prescriure
determinats articles ortoprotètics que no
requereixen d’un servei hospitalari per a la seva
prescripció, per tal de facilitar la capacitat de
resolució del procés d’atenció en l’àmbit d’atenció
primària i millorar l’accessibilitat i la continuïtat
assistencial en l’entorn més proper al domicili del
ciutadà.
Per tots aquests motius, es considera necessari
que els metges de medicina familiar i comunitària
de l’àmbit de l’atenció primària de salut puguin
portar a terme la prescripció de determinats
articles ortoprotètics.
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D’acord amb el que preveu l’apartat 3 de l’annex
VI, Cartera de serveis comuns de la prestació
ortoprotètica, del Reial decret 1030/2006, de 15
de setembre, pel qual s’estableix la Cartera de
serveis comuns del Sistema Nacional de Salut i el
procediment per a la seva actualització, l’accés a
la prestació ortoprotètica s’ha de fer garantint les
necessitats sanitàries dels pacients, en la forma
que estableixi a aquest efecte l’administració
sanitària competent en la gestió de la prestació.

altres d’anàloga significació.

D’acord amb l’article 11 del Decret 118/2014, de 5
d’agost, sobre la contractació i prestació dels
serveis sanitaris amb càrrec al Servei Català de la
Salut, que preveu les instruccions del Servei
Català de la Salut i que estableix que les entitats
proveïdores de serveis sanitaris han de complir
les instruccions que el Servei Català de la Salut
dicti en el marc de les seves competències.

Cal tenir en compte, a l’efecte de la prescripció,
d’acord amb l’annex VI, Cartera de serveis
comuns de la prestació ortoprotètica, del Reial
decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual
s’estableix la Cartera de serveis comuns del
Sistema Nacional de Salut i el procediment per a
la seva actualització, que la definició de cadira de
rodes és la següent:

D’acord amb el conseller de Salut, i en exercici de
les facultats que m’atorguen els articles 16 i 17 de
la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació
sanitària de Catalunya, dicto aquesta Instrucció.

Vehicle individual que afavoreix el trasllat de
persones que han perdut, de forma
permanent, totalment o parcialment, la
capacitat de deambulació i que sigui adequat
al seu grau de discapacitat.

No es pot prescriure cap article nou per substituirne un de deteriorat si hi ha el recanvi
corresponent que permeti reparar l’article.
Excepcionalment, en els casos en què es
consideri més adequat prescriure un article nou
en lloc del recanvi, el metge prescriptor ha de
justificar-ho fefaentment en el document de
prescripció.

2. Àmbit d’aplicació
Renovació
Servei Català de la Salut (CatSalut).
El mer fet de la finalització del termini de
renovació de l’article no genera automàticament
la necessitat de renovació, sinó que ha de ser
valorada específicament en cada cas pel
prescriptor. La renovació per periodicitat només
es pot concedir quan no sigui deguda al
maltractament o ús inadequat del producte per
part de l’usuari. En qualsevol cas, la renovació
per periodicitat ha de ser valorada específicament
pel prescriptor i s’ha de justificar en el document
de prescripció.

Sistema sanitari integral d’utilització pública de
Catalunya (SISCAT).

3. Objecte
L’objecte d’aquesta Instrucció és establir la
prescripció de determinats articles ortoprotètics
per a pacients amb discapacitats o patologies que
impedeixin la marxa funcional o la mobilitat de
forma permanent per part dels metges
especialistes en medicina familiar i comunitària de
centres d’atenció primària.

La prescripció s’ha de fer d’acord amb la
normativa vigent i el Catàleg de prestació
ortoprotètica vigent a Catalunya.

4. Prescripció
5. Seguiment
Els metges especialistes en medicina familiar i
comunitària dels centres d’atenció primària poden
prescriure els articles ortoprotètics que consten a
l’annex d’aquesta Instrucció.

Les direccions dels equips d’atenció primària han
de portar a terme el seguiment de la prestació, tot
vetllant per l’optimització dels recursos.
El CatSalut, mitjançant les direccions de sector,
ha de dur a terme el corresponent seguiment i
avaluació de la prestació. En especial, s’ha de
vetllar per la seva adequació a les necessitats
dels pacients i la qualitat de la prescripció.

Els criteris generals de prescripció són atendre
criteris d’individualització en relació amb la
persona usuària i les seves condicions de salut i
de qualitat de vida, tals com l’edat, l’evolució
previsible de la patologia o discapacitat, la
situació laboral i social, el grau d’autonomia
personal i l’accés a serveis de la comunitat, i

Cal tenir en compte que aquesta Instrucció vol
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facilitar la capacitat de resolució de l’atenció
primària per donar resposta a les necessitats
individualitzades dels pacients. Per tant, no pot
ser, en cap cas, un mecanisme per resoldre
necessitats específiques de centres socials o
assistencials.

pacients no hospitalitzats.

6. Responsabilitat de la prestació

Així mateix, el CatSalut ha de promoure i facilitar
la coordinació dels centres d’atenció primària
(CAP) amb els bancs d’ajuts tècnics (BAT).

Segona. Amb la finalitat de millorar la
sostenibilitat i eficiència en la utilització dels
recursos, s’ha de promoure la recuperació
d’aquests articles mitjançant els bancs d’ajuts
tècnics (BAT).

Les entitats proveïdores de serveis sanitaris han
de verificar el compliment dels requisits d’accés,
cobertura i responsabilitat de la prestació definits
pel Servei Català de la Salut.

8. Entrada en vigor

Per part de les entitats proveïdores de serveis
sanitaris, cal una verificació de l’ens responsable
de l’atenció i una acreditació de la responsabilitat i
l’atenció a càrrec del CatSalut que ve
determinada per una validació del nivell de
cobertura dels assegurats del CatSalut, i cal
complir els requeriments específics establerts pel
CatSalut per a la seva facturació.

Aquesta Instrucció entra en vigor el 14 de maig de
2018.

El director

CPISR-1 C David
Elvira Martinez

En cas de persones no residents a Catalunya, cal
que es compleixi el que estableix el Reial decret
1207/2006, de 20 d’octubre, pel qual es regula la
gestió del Fons de cohesió sanitària i normativa
de desenvolupament, així com el que preveu la
Instrucció 02/2011 del CatSalut, Fons de cohesió
sanitària. Assistència a persones residents
derivades entre comunitats autònomes. Sistema
d’informació del Fons de cohesió sanitària.

David Elvira i Martínez

Les entitats proveïdores de serveis sanitaris han
de tenir en compte les previsions de la Instrucció
04/2013 del CatSalut, Actuacions amb relació a la
protecció de l’assegurament i la responsabilitat de
l’atenció sanitària a càrrec del CatSalut.
El CatSalut no es fa càrrec de les prestacions de
les quals no és responsable o respecte de les
quals hi ha un tercer responsable. En aquests
casos, la seva facturació s’ha de fer a la persona
com a atenció privada o bé directament a l’ens
que en sigui responsable.
En qualsevol cas, les entitats proveïdores de
serveis sanitaris han de complir les instruccions
del CatSalut que estableixin previsions sobre
accés, cobertura i responsabilitat de la prestació.

7. Disposició addicional
Primera. En tot allò no establert per aquesta
Instrucció és d’aplicació la Instrucció 04/2001 del
CatSalut, Prestacions ortoprotètiques per a
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Annex. Relació d’articles ortoprotètics que poden prescriure els metges especialistes en
medicina familiar i comunitària de centres d’atenció primària, d’acord amb el Catàleg de
prestació ortoprotètica vigent
Ajudes de marxa manipulades pels dos braços*
12060001 Carrutxa regulable en alçada de 65 a 90 cm, amb dues rodes davanteres, recolzament de
mans.
12060002 Carrutxa plegable articulada fixa pas a pas, sense rodes, amb recolzament de les mans i
regulable en alçada.
Cadires de rodes*
12210011 Cadira de rodes de xassís fix per a interior amb seient i respatller fix encoixinat, no
plegable, amb reposapeus regulables en alçada, extraïbles i recolzabraços extraïbles.
12210003 Cadira de rodes de xassís plegable autopropulsable (roda de 600 mm) o no
autopropulsable (roda de 300 mm) per a exterior o interior, amb reposapeus regulables en alçada i
extraïbles, i recolzabraços extraïbles.
12210013 Cadira de rodes de xassís fix per a interior, amb seient i respatller reclinable encoixinat,
no plegable, amb reposapeus regulables en alçada, elevables, extraïbles i recolzabraços extraïbles.
12210023 Cadira de rodes d’acer de xassís plegable, autopropulsable, homologada per a suportar
un pes superior a 120 kg i amplada de seient entre 48–52 cm.
Accessoris per a cadires de rodes i substitucions pel deteriorament dels accessoris funcionals
12240008 Substitució per deteriorament dels accessoris funcionals del fre.
12240002 Substitució per deteriorament dels accessoris funcionals de la roda davantera directriu
125 mm.
12240004 Substitució per deteriorament dels accessoris funcionals de la roda davantera directriu
200 mm.
1224 0005 Substitució per deteriorament dels accessoris funcionals de la roda darrera 300 mm.
12240006 Substitució per deteriorament dels accessoris funcionals de la roda darrera inflable de
550 o 600.
12240010 Substitució per deteriorament dels accessoris funcionals del reposapeus.
12240012 Substitució per deteriorament dels accessoris funcionals del braç desmuntable.
12240018 Substitució de l'entapissat de la cadira de rodes.
Coixins per prevenir els danys per pressió, només per a pacients usuaris de cadires de rodes (per a
lesionats medul·lars segons el catàleg vigent)
04330001 Coixí de seient antiescares d’escuma viscoelàstica amb un gruix mínim de 6 cm.
04330002 Coixí de seient antiescares de gel de silicona en la seva totalitat, amb un gruix mínim
de 3 cm.

*Els articles que figuren dins de cadascun d’aquests apartats no es poden prescriure simultàniament.
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