
 
 

 

Resolució sobre el procediment per a l’accés, la prescripció, la 

dispensació, el seguiment i la facturació dels medicaments tòpics i 

productes sanitaris als pacients afectats d’epidermòlisi ampul·lar 

congènita atesos en règim ambulatori en hospitals del SISCAT 

L’epidermòlisi ampul·lar congènita és una malaltia cutània d’origen genètic, poc 

freqüent i de caràcter crònic, que es caracteritza per l’aparició d’ampul·les o vesícules a 

la pell o a les membranes mucoses només per la fricció o traumatismes. Els pacients 

afectats d’epidermòlisi ampul·lar congènita requereixen l’ús diari i constant de 

productes sanitaris, tant per al tractament de la seva simptomatologia com per a la 

prevenció i el tractament de les infeccions, l’accés als quals varia en funció del tipus de 

productes. 

Pel que fa als pacients afectats d’epidermòlisi ampul·lar congènita, el Consell 

Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, en la sessió del 29 de juliol de 2015, va 

acordar incloure en el finançament públic els embenats i apòsits emprats per al 

tractament dels pacients diagnosticats d’epidermòlisi ampul·lar hereditària. 

Així mateix, el Servei Català de la Salut (CatSalut) considera necessari millorar les 

condicions d’equitat i garantir la qualitat en l’accés als medicaments tòpics i productes 

sanitaris necessaris per a les cures, consolidar els mecanismes de seguiment, 

vigilància i supervisió, així com garantir l’òptima utilització i adequació dels recursos i de 

l’atenció farmacèutica. 

Atenent a aquestes finalitats, es considera necessari establir un procediment per a 

l’accés, la prescripció, la dispensació, el seguiment i la facturació dels medicaments 

tòpics i productes sanitaris requerits per als pacients afectats d’epidermòlisi ampul·lar 

hereditària atesos en règim ambulatori en els hospitals del sistema sanitari integral 

d'utilització pública de Catalunya (SISCAT).  

L’article 103.1 de la Llei 14/1996, de 25 d’abril, general de sanitat, disposa que la 

custòdia, la conservació i la dispensació de medicaments correspon, entre d’altres, als 

serveis de farmàcia dels hospitals, dels centres de salut i de les estructures d’atenció 

primària del Sistema Nacional de Salut, per a la seva aplicació dins de les institucions 

esmentades, o per a aquells medicaments que exigeixin una vigilància particular, una 

supervisió i un control de l’equip multidisciplinari d’atenció a la salut. 

En exercici de les facultats que em confereixen els articles 16 i 17 de la Llei 15/1990, 



 
 

 

de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, 

Resolc: 

Primer. Establir un règim d’accés als medicaments tòpics i productes sanitaris requerits 

per a la prevenció i el tractament ambulatori dels pacients afectats d’epidermòlisi 

ampul·lar congènita atesos en règim ambulatori en hospitals del SISCAT, d’acord amb 

el procediment que s’estableix en annex a aquesta Resolució. 

Segon. Aquest règim d’accés té un termini d’un any, a comptar a partir de la data de 

signatura d’aquesta Resolució. 

 

Signat digitalment el 9 de maig de 2019 

Adrià Comella i Carnicé 

Director 

  



 
 

 

Document annex a la Resolució del director del CatSalut sobre el procediment 

per a l’accés, la prescripció, la dispensació, el seguiment i la facturació dels 

medicaments tòpics i productes sanitaris als pacients afectats d’epidermòlisi 

ampul·lar congènita atesos en règim ambulatori en hospitals del SISCAT 

Marc general 

Mitjançant aquesta Resolució, les persones afectades d’epidermòlisi ampul·lar 

congènita ateses en règim ambulatori poden obtenir, sempre que voluntàriament ho 

sol·licitin, els medicaments tòpics i productes sanitaris necessaris per a la prevenció i el 

tractament d’aquesta malaltia als hospitals del sistema sanitari integral d’utilització 

pública de Catalunya (SISCAT), on se n’efectuï la vigilància, la supervisió i el control 

particular del pacient d’acord amb el que s’estableix en aquest règim d’accés. 

Primer.  Acreditació del dret 

L’atenció i el seguiment clínic de la persona pacient s’ha de portar a terme en un 

hospital del SISCAT, on se n’efectuï la vigilància, la supervisió i el control particular del 

pacient. Per tal de garantir l’abordatge multidisciplinari dels casos es fa previsible la 

coordinació amb l’equip d’atenció primària. 

Les persones usuàries han d’acreditar el dret a l’atenció sanitària a càrrec del CatSalut, 

per la qual cosa han de disposar de la targeta sanitària individual del CatSalut. 

A través del Registre de pacients i tractaments (RPT) del CatSalut, cal registrar els 

pacients diagnosticats d’epidermòlisi ampul·lar congènita, segons la classificació de la 

malaltia disponible a la CIM-10, s’ha d’incloure un informe mèdic d’un metge o 

metgessa especialista en dermatologia que efectuï el seguiment i el control del pacient 

afectat d’epidermòlisi ampul·lar congènita atès en règim ambulatori en hospitals del 

SISCAT i, si se’n disposa, l’informe genètic confirmatori del diagnòstic de la patologia.  

L’accés al Registre i l’enregistrament de les dades el pot dur a terme qualsevol hospital 

del SISCAT, tenint en compte que com a hospital de prescripció cal que consti l’hospital 

que ha de dispensar i facturar els productes sanitaris.  

En finalitzar l’any des de l’inici de la vigència d’aquesta Resolució, s’ha d’incloure a 

l’RPT un informe mèdic amb l’estat actual de cada pacient si segueixen sent tributaris a 

rebre els productes establerts en aquesta Resolució. 

  



 
 

 

Segon. Prescripció 

Els metges especialistes del serveis mèdics que efectuïn el seguiment i el control dels 

pacients afectats d’epidermòlisi ampul·lar congènita atesos en règim ambulatori als 

hospitals del SISCAT han de portar a terme la prescripció dels productes sanitaris 

mitjançant una ordre mèdica de dispensació, en la qual cal fer constar el nom del 

pacient i el codi d’identificació personal.  

La prescripció s’ha de realitzar d’acord amb el Catàleg esmentat en l’apartat tercer i 

d’acord amb els principis d’ús racional del medicament i en condicions d’eficiència i 

seguretat.  

L’ordre mèdica de dispensació s’inclou en la història clínica compartida de Catalunya 

dels pacients, a l’efecte de poder ser constatada pels professionals sanitaris implicats 

en l’atenció sanitària i farmacèutica d’aquests pacients. 

Tercer. Catàleg de prestació de medicaments tòpics i productes sanitaris per a 

pacients amb epidermòlisi ampul·lar congènita 

Pels productes sanitaris s’estableix un Catàleg de prestació que inclou els productes 

sanitaris emprats per a la prevenció i el tractament ambulatori d’acord amb les 

necessitats clíniques d’aquesta patologia. 

Aquest Catàleg s’inclou com a annex 1 en aquesta Resolució. 

Altrament, es pot realitzar la prescripció dels medicaments tòpics emprats per a la 

prevenció i el tractament ambulatori d’acord amb les necessitats clíniques d’aquesta 

patologia, incloent-hi el tractament per a les mucoses ocular, bucal i nasal. 

Quart. Dispensació 

La dispensació dels medicaments tòpics i productes sanitaris prescrits l’ha de dur a 

terme un farmacèutic o farmacèutica del servei de farmàcia de l’hospital de proximitat 

d’acord amb el domicili del pacient o d’acord amb els criteris territorials de la regió 

sanitària. El servei de farmàcia ha de portar a terme el seguiment de la dispensació. 

El pacient o persona autoritzada recull periòdicament els productes al servei de 

farmàcia i signa un document conforme ha rebut tots els productes relacionats en el 

document. La periodicitat s’estableix, preferiblement, de manera mensual. 

  



 
 

 

Cinquè. Facturació 

La facturació es duu a terme a través del Manual de facturació de l’assistència 

hospitalària i especialitzada MHDA del CatSalut. S’ha d’aplicar el codi de concepte 

facturació de medicació hospitalària de dispensació ambulatòria “160950. Medicaments 

tòpics i productes sanitaris als pacients afectats d’epidermòlisi” i identificar el camp del 

perfil del pacient amb el valor 2. 

El preu màxim de facturació és el preu de venda de laboratori (PVL) més impostos.  

Els medicaments tòpics i productes sanitaris inclosos en el finançament de l’SNS s’han 

de facturar segons el seu codi nacional (CN) i el PVL més l’IVA vigent al Catàleg de 

prestació farmacèutica del CatSalut.  

Els medicaments tòpics i productes sanitaris no inclosos en el finançament de l’SNS 

s’han de facturar al PVL més l’IVA. 

En les corresponents validacions de l’activitat, s’ha de validar que el pacient estigui 

correctament registrat i actiu a l’RPT. 

Els hospitals no tenen una assignació inclosa a la despesa màxima assumible (DMA) 

pel concepte de facturació 160950. L’import que cada hospital facturi al CatSalut en 

compliment dels criteris d’aquesta Resolució no comptabilitza dins de la despesa que 

va a risc de la DMA del centre.  

Sisè. Registre de dispensacions  

El 31 de desembre, els hospitals que hagin dispensat i facturat medicaments tòpics i 

productes sanitaris d’acord amb aquesta Resolució han de trametre al CatSalut una 

relació dels productes no inclosos en el finançament de l’SNS: codi nacional, nom 

comercial del producte i presentació, nombre d’unitats dispensades i PVL + IVA. 

Setè. Comissió de seguiment 

Es crea una Comissió de seguiment, formada per un grup de persones expertes en 

aquesta patologia. 

La seva composició és d’un metge o metgessa especialista i un professional 

d’infermeria amb experiència en la patologia i que pertanyin a hospitals diferents, i dos 

professionals del CatSalut. 



 
 

 

Aquesta comissió vetlla pel bon funcionament d’aquest règim d’accés, pot ser 

consultiva de dubtes que es plantegin sobre els tractaments prescrits i participa en 

l’avaluació final. 

Vuitè. Seguiment i avaluació 

1. Seguiment  

Les regions sanitàries han d’establir amb les entitats proveïdores de serveis sanitaris 

els mecanismes de control necessaris per assegurar que es compleixin els requisits 

establerts en aquesta Resolució. 

Sempre que es consideri oportú, les regions sanitàries poden sol·licitar al corresponent 

metge o metgessa responsable del pacient un informe justificatiu sobre els 

medicaments tòpics i productes sanitaris prescrits d’acord amb les necessitats 

clíniques. 

2.  Avaluació  

Sense perjudici d’altres actuacions que es considerin necessàries, en finalitzar la 

vigència d’aquesta Resolució s’ha de portar a terme la seva avaluació i el CatSalut n’ha 

d’emetre l’informe corresponent. 

L’informe ha d’avaluar, com a mínim, els resultats obtinguts i el nivell de compliment, 

tant en termes de millorar en l’equitat en l’accés, com d’eficiència i adequació dels 

recursos utilitzats i la qualitat. 

Novè. Necessitat urgent de medicaments tòpics i productes sanitaris 

Sense perjudici dels punts anteriors d’aquesta Resolució, en cas que de manera urgent 

el pacient inclòs en aquest règim d’accés requereixi medicaments tòpics i productes 

sanitaris necessaris per al tractament de l’epidermòlisi ampul·lar congènita i no es 

pugui dur a terme mitjançant el circuit establert en aquesta Resolució, el metge o 

metgessa pot efectuar la prescripció a través de recepta electrònica i la corresponent 

dispensació pot fer-se mitjançant el circuit habitual d’oficina de farmàcia. 

Disposició addicional 

En cas que el CatSalut faci la designació d’unitats d’expertesa clínica (UEC) per a 

l’epidermòlisi ampul·lar congènita en el període de vigència d’aquesta Resolució, 

d’acord amb el marc del model d’atenció de les malalties minoritàries regulat per la 



 
 

 

Instrucció 12/2015 del Catsalut, els centres prescriptors han de fer un seguiment 

compartit del cas amb les UEC i, així mateix, s’ha d’incloure un representant de les 

malalties minoritàries en la Comissió de seguiment. 

  



 
 

 

Annex 1. Catàleg de prestació de productes sanitaris per a pacients amb 

epidermòlisi ampul·lar congènita 

Segons la nomenclatura del Catàleg de Parafarmàcia del Consell General de Col·legis 

Oficials de Farmacèutics versió 2016, s’estableixen els productes sanitaris inclosos en 

els grups següents: 

01 – Cotó 

02B – Gases 

03A01 – Bena de gasa hidròfila 

03B02 – Bena elàstica i cohesiva 

03B03 – Bena tubular i malles subjecció de cures 

03D01 – Bena de malla hidròfila 

03E01 – Bena protectora de pell 

04A – Esparadrap 

04C01 – Apòsits estèrils 

04C03 – Neteja de ferides 

- Solucions antisèptiques i desinfectants 

04C08 – Productes sanitaris protecció pell sana, prevenció d’úlceres, cura peu diabètic 

- Emulsió d’àcids grassos hiperoxigenats 

13B – Solucions oftalmològiques i pomades humectants 

15B06 – Productes sanitaris per a afectacions bucals 

20B01 – Guants i didals 

24B01 – Agulles 

25H01 – Estoma: desodorants i cura de la pell 

- Eliminador d’adhesiu mèdic i protector cutani no irritant 


