
Àrea d’Atenció Sanitària 

Convocatòria d’unitats d’expertesa clínica (UEC) en malalties minoritàries (MM)  
Codi de la convocatòria 

01/2015 
Malaltia minoritària (MM) o grup temàtic d’MM 

Malalties cognitivoconductuals de base genètica en l’edat pediàtrica 

1. Introducció

La Instrucció 12/2014 del CatSalut estableix el desenvolupament i la implantació del model d’atenció a 
les malalties minoritàries (MM) a Catalunya i l’ordenació del mapa d’unitats d’expertesa clínica (UEC) per 
a MM. La identificació de les UEC es realitza mitjançant el procediment de designació que ha establert el 
CatSalut a través d’una resolució, i que s’inicia amb l’anunci de la convocatòria de designació d’UEC per 
a una MM o per a un grup temàtic d’MM. 

La Comissió Europea de Salut Pública defineix les MM com a "malalties crònicament debilitants o que 
amenacen la vida, que tenen una prevalença tan baixa que requereixen d’esforços combinats per al seu 
tractament”. Són entitats clíniques molt heterogènies, multisistèmiques i cròniques, que necessiten 
d'abordatges multidisciplinaris. La prevalença d’MM s’ha definit com a menor d'1 en 2.000 persones. 

2. MM o grup temàtic d’MM

El CatSalut ha identificat com a grup temàtic d’MM les malalties cognitivoconductuals de base genètica 

en l’edat pediàtrica.  

Aquest grup inclou malalties cròniques, d’origen genètic, que es presenten en l’edat pediàtrica amb gran 

variabilitat clínica: presenten trastorns del desenvolupament neurològic amb manifestacions motores, 

cognitives (retard mental) i conductuals (ansietat, depressió, TDAH, trastorns psicòtics i de la son, 

autoagressions, estereotípies, etc.), i es diagnostiquen a través de proves genètiques.  

Grup temàtic de malalties cognitivoconductuals de base genètica en l’edat pediàtrica: 

 Síndrome del cromosoma X fràgil.
 Síndrome de Williams.

 Anomalies dels cromosomes sexuals: síndrome de Klinefelter, síndrome de Turner i Trisomia X.
 Síndrome de Rett.
 Síndrome d’Angelman.
 Síndrome de Noonan.
 Síndrome de Prader-Willi.
 Monosomia 22q11 (síndrome Velocardiofacial).
 Síndrome de Sotos.
 Síndromes amb discapacitat intel·lectual de base genètica. Anomalies estructurals

cromosòmiques: translocacions no balancejades, cromosomes marcadors, síndromes
d’aneuploïdies segmentàries no recurrents, síndrome de Crit-du-chat i síndrome amb delecció
1p36, entre d’altres).
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Síndromes amb discapacitat intel·lectual de base monogènica: síndromes amb hipercreixement 
(síndrome de Beckwith-Wiedermann, síndrome de Simpson-Golabi-Behmel i síndrome de Bannayan-
Riley-Ruvalcaba) i trastorns cognitius per monogènica filiada (síndrome de Charge, síndrome de Gorlin, 
síndrome de Mowat-Wilson, síndrome de Cornelia de Lange, síndrome de Kabuki i síndrome de Wolf-
Hirschhorn, entre d’altres).  

3. Terminis de la convocatòria

En data 1 de setembre de 2015 el CatSalut anuncia la convocatòria per designar les UEC en malalties 
cognitivoconductuals de base genètica en l’edat pediàtrica a Catalunya. La data límit per presentar la 
documentació requerida per optar a ser UEC per a aquest grup d’MM finalitza el dia 1 d’octubre de 2015. 

Per participar en la convocatòria cal seguir el procediment detallat al web del CatSalut. 

4. Documentació a presentar

La unitat sol·licitant ha de lliurar la documentació següent per correu electrònic, a l’adreça 
malalties.minoritaries@catsalut.cat, o a través del registre d’entrada de la seu corporativa del CatSalut o 
de les seus de les regions sanitàries. 

4.1. La Sol·licitud de reconeixement d’unitats d’expertesa clínica (UEC). 

Cal tenir present que si la unitat sol·licitant és el resultat de l’aliança de més d’un centre, aquests 
centres han d’emplenar i signar conjuntament la Sol·licitud esmentada. 

4.2. Els documents que s’han citat en la Sol·licitud de reconeixement d’unitats d’expertesa clínica: 

a) El Pla funcional, amb tots els continguts especificats en la Instrucció 12/2014 del CatSalut:

 Funcions i competències de l’equip multidisciplinari.
 Criteris i circuits d’accés a la UEC.
 Criteris i circuits organitzatius de la UEC.
 Condicions d’accés al tractament farmacològic.
 Identificació i gestió de les funcions de gestió de cas.
 Circuits i col·laboració amb dispositius comunitaris (Centres de desenvolupament

infantil i atenció precoç -CDIAPS-, Programa d’atenció domiciliària i equips de suport
-PADES-, centres de rehabilitació, Centres especials de treball, EAIA, Centres de
Dia, escoles, etc.).

 Mecanismes per a la comunicació i informació a les famílies.
 Bases per a la tasca de consultoria.
 Deixar constància de l’establiment d’un responsable clínic del pacient a la UEC.

En cas que la sol·licitud d’UEC sigui el resultat de la sinèrgia de més d’un centre, cal tenir en 
compte les especificitats següents:  

 Una introducció que justifiqui el perquè de l’aliança, fent especial referència a la
complementarietat de les activitats dels centres.

http://catsalut.gencat.cat/ca/proveidors-professionals/unitats-expertesa-clinica-malalties-minoritaries-UEC/procediment-designacio-duec/
http://catsalut.gencat.cat/ca/proveidors-professionals/unitats-expertesa-clinica-malalties-minoritaries-UEC/documentacio-a-presentar-en-la-sollicitud/
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 Un diagrama o algoritme on es visualitzi en quin moment o moments es necessita la
intervenció de cadascun dels centres (que il·lustri si es tracta d’intervencions
simultànies en el temps, consecutives, etc.).

 Una descripció detallada de l’organització funcional entre els centres que conformen
la unitat, especialment pel que fa referència als criteris i circuits d’accés i de
comunicació entre els centres i el pacient.

b) El protocol de transició d’hospital pediàtric a hospital d’adult.

El procés de transició requereix del compliment dels criteris següents:

 Un acord mutu entre la UEC emissora i la UEC receptora amb relació a la GPC i/o al
protocol clínic a seguir.

 Que la UEC receptora del malalt, d’acord amb el model d’atenció a les MM, disposi
d’un equip multidisciplinari, de professionals interlocutors, i tingui definida la funció
gestora de cas.

 Un procés actiu de preparació prèvia per les dues parts amb:
 un pla individualitzat i planificat de transició: informació al pacient i la seva 

família i  valoració de les necessitats  sanitàries, psicològiques, socials i 
educatives per part de la unitat emissora; 

 un procés de contacte entre les dues unitats on s’informi i es debati entorn 
les necessitats sanitàries i socials del malalt i el tipus d’atenció que 
necessita, i 

 la informació del canvi a l’EAP de l’ABS i a l’hospital territorial de referència 
del malalt.  

 Una fase de traspàs del cas que garanteixi el trasllat de tota la informació i
l’assessorament clínics  al nou equip assistencial.  

 Una fase posterior al traspàs que garanteixi el manteniment dels vincles del malalt
amb el servei de  pediatria i la consultoria per part dels professionals emissors del 
cas. La nova UEC establirà els lligams pertinents amb la família, l’ABS i l’hospital 
territorial de referència del malalt. 

4.3. El currículum de cadascun dels membres de l’equip multidisciplinari amb coneixements 
específics en l’MM o grup d’MM per a la qual presenteu la sol·licitud. 

4.4. Tots els documents referents a l’activitat científica/docent de la unitat sol·licitant: publicacions 
científiques, documents de les activitats de formació realitzades, documentació de les jornades, 
etc. 

4.5. En cas que la unitat que fa la sol·licitud sigui el resultat de la sinèrgia de més d’un centre, cal 
adjuntar un Conveni que ha d’incloure les signatures dels gerents i dels directors mèdics dels 
centres que formen l’aliança. 

5. Especificitats de la convocatòria

L’atenció a aquest grup temàtic d’MM s’ajusta a les necessitats generals de les MM, però hi destaquen 
uns aspectes, la descripció dels quals es tindran en compte en la valoració de la documentació 
entregada en aquesta convocatòria:  

a) el rol del genetista clínic centrat en l’anàlisi dismorfològic, el diagnòstic i la coordinació amb el
laboratori de genètica,  l’orientació a la família i el seguiment posterior;
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b) el consell genètic;

c) la coordinació multidisciplinària amb especial èmfasi entre la neurologia, psicologia i  psiquiatria
en les diferents etapes;

d) la coordinació interdisciplinària, i

e) el treball interdepartamental sanitari, social i educatiu.

Barcelona, 1 de setembre 2015 

Àlex Guarga i Rojas 

Director de l’Àrea d’Atenció Sanitària 


