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Convocatòria d’unitats d’expertesa clínica (UEC) en malalties minoritàries (MM) 

Codi de la convocatòria 

01/2021 

Grup temàtic d’MM 

XUEC en malalties immunitàries: àrea de malalties autoimmunes 

sistèmiques 

1. Introducció 

La Comissió Europea de Salut Pública defineix les malalties minoritàries (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 a Europa s’ha definit com a menor d'1 en 2.000 persones. 

La Instrucció 12/2014 del Servei Català de la Salut (CatSalut) estableix el desenvolupament i 

la implantació del model d’atenció a les MM a Catalunya i l’ordenació del mapa d’unitats 

d’expertesa clínica (UEC) per a MM. En l’annex 2 de l’esmentada Instrucció s’especifiquen els 

requeriments generals per a la denominació de les UEC a Catalunya. 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 de xarxes d’UEC 

per a un grup temàtic d’MM. Les UEC designades per a l’atenció d’un mateix grup de malalties 

minoritàries formen una xarxa d’UEC (XUEC). 

El model d’atenció a les MM de Catalunya i la designació de XUEC per a grups temàtics d’MM 

s’està desplegant en línia amb l’estratègia de xarxes de referència europees (European 

Reference Networks –ERN–) en malalties minoritàries i complexes. 

2. Malalties minoritàries immunitàries: àrea de malalties autoimmunes sistèmiques 

El CatSalut ha identificat com a grup temàtic d’MM les malalties minoritàries immunitàries. Es 

tracta d’un grup temàtic molt ampli que es divideix en tres àrees principals: 

 immunodeficiències primàries; 

 malalties autoinflamatòries, i 

 malalties autoimmunes sistèmiques. 

Aquesta convocatòria té per objectiu l’abordatge de l’àrea de les malalties autoimmunes 

sistèmiques dins de la XUEC en malalties immunitàries.  

Les malalties autoimmunes sistèmiques estan causades per una resposta anòmala del sistema 

immunitari envers el propi afectat. Són malalties cròniques, complexes i potencialment greus 

amb una etiologia multifactorial (genètica, hormonal i ambiental). Són un grup heterogeni de 

malalties (grans diferències pel que fa a la seva incidència, pronòstic, tractament i 

manifestacions clíniques) que comparteixen el fet de presentar fenòmens immunomitjançats 

que actuen contra les cèl·lules, els teixits i els òrgans propis de l’organisme i provoquen 

disfunció de les estructures compromeses. 

                                                   
 El text consolidat d’aquesta Instrucció es va aprovar mitjançant la Instrucció 12/2015 del CatSalut. 
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En l’annex 1 d’aquest document es detallen les entitats que formen aquest grup temàtic de 

malalties autoimmunes sistèmiques, que han estat agrupades per aquesta convocatòria en les 

subàrees següents: 

Malalties autoimmunes sistèmiques 

1. Vasculitis minoritàries 

2. Sistèmiques minoritàries 

 

La Sol·licitud es pot presentar per al conjunt de subàrees identificades en la convocatòria o 

únicament per aquella o aquelles subàrees per a les quals el sol·licitant vol optar a ser 

reconegut com a UEC, i tant per a l’edat pediàtrica (< 18 anys) com per a l’edat adulta. En 

emplenar la Sol·licitud, cal explicitar el responsable de cadascuna de les àrees i identificar el 

coordinador de la UEC. 

3. Criteris que han de complir els centres que vulguin participar en la convocatòria  

Els requeriments generals definits en l’annex 2 de la Instrucció 12/2014 del CatSalut es 

concreten, per al grup de malalties minoritàries objecte d’aquesta convocatòria, en els criteris 

següents que han de complir els centres que opten a ser designats com a UEC. La seva 

definició ha estat treballada en col·laboració amb un equip d’experts en l’atenció i el tractament 

de malalties immunitàries de les diferents àrees. 

3.1. Equip multidisciplinari 

L’equip multidisciplinari ha d’estar format per aquells professionals necessaris per garantir una 

atenció integral, de qualitat i experta a la persona afectada. En l’annex 2 d’aquest document es 

detalla la composició mínima de membres de l’equip multidisciplinari bàsic (imprescindible) i 

complementari (opcional a tenir en compte) que han d’acreditar els centres per poder optar a 

ser designats com a UEC. 

3.2. Activitat 

En malalties que es caracteritzen per tenir una molt baixa prevalença és de gran importància 

assolir una notable experiència i aptitud clínica. La manera internacionalment acceptada de 

mesurar aquesta experiència és quantificant la casuística acumulada de cada centre. 

En l’annex 3 d’aquest document es detallen el nombre mínim de casos nous i de seguiments 

anuals que ha d’acreditar haver visitat el centre que opta a la designació d’UEC (mitjana dels 

darrers 3 anys). Per a aquest càlcul, només es poden considerar les persones ateses residents 

a Catalunya (persones amb CIP). 
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3.3. Procediments i equipament 

Els procediments i l’equipament enumerats en l’annex 4 d’aquest document són els mínims 

imprescindibles que ha de garantir la UEC per al diagnòstic, el tractament i/o el seguiment de 

les malalties objecte d’aquesta convocatòria. 

3.4. Altres criteris a considerar 

En cas que s’hagi considerat oportú afegir criteris addicionals que s’hagin de tenir en compte 

per a aquest grup de malalties minoritàries, s’especifiquen en l’annex 5 d’aquest document. 

4. Terminis de la convocatòria

En data 16 de març de 2021 el CatSalut anuncia la convocatòria per designar les UEC en l’àrea 

de malalties autoimmunes sistèmiques dins de la XUEC en malalties immunitàries a Catalunya. 

La data límit per presentar la documentació requerida per optar a ser UEC per a aquest grup 

d’MM finalitza el dia 15 d’abril de 2021. 

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

l’apartat de professionals, dins de la informació sobre les xarxes d’unitats d’expertesa clínica 

(XUEC) en malalties minoritàries. 

5. Documentació a presentar

5.1. El formulari Llistat de verificació de la sol·licitud de reconeixement d’unitats d'expertesa

clínica (UEC) en malalties minoritàries (MM). 

5.2. El formulari Sol·licitud de reconeixement d’unitats d’expertesa clínica (UEC) en 

malalties minoritàries (MM). 

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, 

sempre que no es tracti d’una aliança entre un centre de pediatria i un d’adults, en què 

cal presentar dos formularis independents de Sol·licitud (tot i que en la primera pàgina 

de la Sol·licitud es faci constar l’aliança).  

5.3. Tots els documents que s’han citat en la Sol·licitud de reconeixement d’unitats 

d’expertesa clínica. En referència curriculum vitae (CV) de cadascun dels membres de 

l’equip multidisciplinari, els tipus de format acceptats són els següents: 

 Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU): CV en català.

 Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia: curriculum vitae normalitzat

(CVN) en castellà.

 ERN: CV en anglès.

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 (Edifici Olímpia, travessera de les Corts, 131-159, 08028 Barcelona; horari de Registre 

https://catsalut.gencat.cat/
mailto:malalties.minoritaries@catsalut.cat
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de dilluns a divendres, de 9 a 14 h). Alternativament, també es pot presentar a les seus de les 

regions sanitàries. 

És possible lliurar tota la documentació en un dispositiu d’emmagatzematge de dades (memòria 

USB). 

6. Ponderació dels àmbits i dels criteris 

Al Manual de valoració de les UEC en MM es pot trobar explicitada la metodologia d’avaluació i 

ponderació dels àmbits i criteris especificats a la Sol·licitud. 

Signada digitalment el 16 de març de 2021 

Xènia Acebes Roldán 

Directora de l’Àrea Assistencial del Servei Català de la Salut 

   

https://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/proveidors_professionals/unitats-expertesa-clinica/documents/ManualValoracioUEC2018.pdf
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Autoria i col·laboracions 

Programa de malalties minoritàries del CatSalut 

Òrgan tècnic de coordinació 

Cristina Mallol 

Roser Francisco 

Laia Benito 

 

Experts clínics (per ordre alfabètic) 

Jordi Antón. Servei de Pediatria. Unitat de Reumatologia Pediàtrica. Hospital Universitari Sant 

Joan de Déu.  

Segundo Bujan. Servei de Medicina Interna. Unitat de Malalties Sistèmiques i Autoimmunes. 

Hospital Universitari Vall d'Hebron. 

Ivan Castellví. Servei de Reumatologia. Unitat de Malalties Autoimmunes. Hospital de la Santa 

Creu i Sant Pau. 

Ricard Cervera. Servei de Malalties Autoimmunes. Hospital Clínic de Barcelona. 

Hèctor Corominas. Servei de Reumatologia. Unitat de Malalties Autoimmunes. Hospital de la 

Santa Creu i Sant Pau. 

Gerard Espinosa. Servei de Malalties Autoimmunes. Hospital Clínic de Barcelona. 

José A. Gómez. Servei de Reumatologia. Hospital Clínic de Barcelona. 

José Hernández. Servei de Malalties Autoimmunes. Hospital Clínic de Barcelona. 

Sara Marsal. Servei de Reumatologia. Hospital Universitari Vall d'Hebron. 

Maria Méndez. Servei de Pediatria. Unitat de Malalties Infeccioses i Immunologia Clínica. 

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. 

Francesca Mitjavila. Servei de Medicina Interna. Unitat de Malalties Autoimmunes. Hospital 

Universitari de Bellvitge. 

Estefania Moreno. Servei de Pediatria. Unitat de Reumatologia Pediàtrica. Hospital Universitari 

Vall d'Hebron. 

Joan M. Nolla. Servei de Reumatologia. Hospital Universitari de Bellvitge. 

Alejandro Olivé. Servei de Reumatologia. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. 

Ricardo Pujol. Servei d’Immunologia. Hospital Universitari Vall d'Hebron. 

Judith Sánchez. Servei de Pediatria. Unitat de Reumatologia Pediàtrica. Hospital Universitari 

Parc Taulí. 

Albert Selva. Servei de Medicina Interna. Hospital Universitari Vall d'Hebron. 

Xavier Solanich. Servei de Medicina Interna. Hospital Universitari de Bellvitge. 

Roser Solans. Servei de Medicina Interna. Hospital Universitari Vall d'Hebron. 

Carles Tolosa. Servei de Medicina Interna. Unitat de Malalties Autoimmunes. Hospital 

Universitari Parc Taulí. 

Odette Vinyas. Servei d’Immunologia. Hospital Clínic de Barcelona. 
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Annex 1. Malalties incloses en les diferents subàrees identificades en l’àrea de 
malalties autoimmunes sistèmiques (dins del grup temàtic de la XUEC en malalties 
immunitàries) 

Nom subàrea Nom malaltia minoritària  

1. Vasculitis minoritàries Arteritis de cèl·lules gegants 

Arteritis de Takayasu 

Poliarteritis nodosa (PAN) 

Malaltia de Kawasaki (síndrome limfoadenopàtica mucocutània) 

Vasculitis associada a ANCA (anticossos anti-antígens citoplasmàtics dels neutròfils) 

Granulomatosi amb poliangiïtis (granulomatosi de Wegener) 

Granulomatosi eosinofílica amb poliangïtis (granulomatosi de Churg-Strauss) 

Poliangiïtis microscòpica (PAM) 

Vasculitis per IgA (púrpura de Schönlein-Henoch) 

Malaltia de Behçet (síndrome de Behçet) 

Vasculitis crioglobulinèmica 

Vasculitis no classificada 

Altres vasculitis 

Aortitis aïllada 

Aortitis associada a IgG4 

Poliarteritis nodosa cutània (PAN cutània) 

Fibrosi retroperitoneal idiopàtica (periaortitis crònica) 

Policondritis recidivant 

Malaltia per autoanticossos anti-membrana basal glomerular (síndrome de 
Goodpasture) 

Síndrome de Cogan 

Síndrome de Susac 

Tromboangiïtis obliterant (malaltia de Buerger) 

Vasculitis induïda per fàrmacs 

Vasculitis associada a malaltia autoimmunitària 

Vasculitis associada a malaltia autoinflamatòria 

Altres vasculitis associades a infeccions 

Vasculitis associada a neoplàsia 

Vasculitis associada a paraproteïna 

Vasculitis focal d'òrgan aïllat (vasculitis focal d'un sol òrgan) 

Vasculitis primària del sistema nerviós central 

Vasculitis hipocomplementèmica (vasculitis urticariant hipocomplementèmica) 

Vasculitis retinal 

2. Sistèmiques 

minoritàries 

Lupus 

Lupus eritematós sistèmic (LES) 

Lupus eritematós cutani subagut 

Lupus eritematós discoide 

Lupus eritematós neonatal 

Síndrome antifosfolipídica 

Síndrome antifosfolipídica trombòtica 

Síndrome antifosfolipídica obstètrica 

Síndrome antifosfolipídica neonatal (SAF neonatal) 

Síndrome antifosfolipídica catastròfica (SAF catastròfica) 

Esclerosi sistèmica 

Esclerosi sistèmica amb esclerodèrmia limitada 

Esclerosi sistèmica amb esclerodèrmia difusa 
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Esclerodèrmia localitzada (morfea) 

Esclerodèrmia localitzada (circumscrita, linear, generalitzada, panescleròtica, mixta) 

Atròfia hemifacial progressiva (síndrome de Parry-Romberg) 

Síndrome esclerodermiforme 

Fasciïtis difusa (fasciïtis eosinofílica) 

Malaltia mixta del teixit connectiu 

Miopaties inflamatòries (idiopàtiques) 

Dermatomiositis 

Dermatomiositis juvenil 

Síndrome antisintetasa 

Polimiositis 

Miopatia necrosant immunitària (miositis necrosant autoimmunitària) 

Miositis orbitària 

Artritis idiopàtica juvenil (AIJ) 

AIJ oligoarticular 

AIJ poliarticular factor reumatoide negatiu 

AIJ poliarticular factor reumatoide positiu 

AIJ psoriàtica 

AIJ ERA (entesitis relacionada amb artritis) 

AIJ indiferenciada (quan compleix criteris de més d’un subtipus d’AIJ) 

Síndrome de Sjögren (síndrome seca) 

Uveïtis immunomediada (no associada a HLA-B27)* 

Malaltia associada a IgG4 (immunoglobulina G4) 

Sarcoïdosi 

Malalties autoimmunes no classificables 

* pars planitis (uveïtis intermèdia idiopàtica); retinocoroidopatia en perdigonada (birdshot chorioretinopathy); 

coroiditis serpiginosa; malaltia de Vogt-Koyanagi-Harada; oftàlmia simpàtica; síndrome TINU; altres uveïtis 

idiopàtiques no infeccioses. 

 

Nota 1. Es preveu la possible incorporació d’altres malalties minoritàries o complexes no 

incloses en la taula relacionades amb les subàrees objecte d’atenció d’aquesta convocatòria. 



8/13

Annex 2. Nombre mínim de professionals de l’equip multidisciplinari bàsic i 

complementari amb experiència en malalties autoimmunes sistèmiques 

1 
Composició de professionals que han d’estar presents en el nucli de l’equip multidisciplinari per tal de 

garantir una atenció integral, de qualitat i experta a les persones afectades. 

2 
Professionals que és convenient que formin part de l’equip, però que no es consideren determinants en 

la composició mínima exigible. 

Nota 1. Es recorda que un mateix professional pot tenir més d’una funció dins l’equip. 

Nota 2. Atès que no existeixen les subespecialitats pediàtriques, els professionals de pediatria 

han d’acreditar expertesa en l’àrea indicada. 
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Annex 3. Activitat mínima anual requerida per a pediatria (< 18 anys), per a adults, 

o bé per al conjunt de pediatria i adults

Nota 1. Les N indicades fan referència a les persones ateses residents a Catalunya (persones 

amb CIP) i han de reflectir la mitjana dels darrers tres anys vençuts (2018, 2019 i 2020). L’N 

d’activitat de persones no residents s’ha d’emplenar en la Sol·licitud i es té en compte en 

l’avaluació, però no es preveu en els mínims d’activitat. 

Nota 2. En emplenar la Sol·licitud, s’ha d’explicitar el nombre de casos per subàrea. 
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Annex 4. Llistat de procediments i equipament mínim imprescindible per a 

l’atenció de les malalties objecte de la UEC 

Procediments diagnòstics/terapèutics 

Capil·laroscòpia 

PET/TAC 

Arteriografia 

RM muscular, angiografia per TC, angiografia per RM, ecografia 

Biòpsia de múscul, nervi, glàndula salival, cutània, d'artèria temporal 

Estudis electrofisiològics 

Laboratori de funcionalisme pulmonar 

Accés a laboratori d'hemodinàmica 

Accés a proves de laboratori diagnòstic de malalties minoritàries autoimmunes (vegeu la Nota 1) 

Recanvi plasmàtic 

Procediments invasius vasculars 

Hemodiàlisi / tractament renal substitutiu 

Accés a transplantament hematopoètic i d’òrgan sòlid 

Equipament 

Hospital de dia 

Consultes externes específiques per als pacients amb malalties autoimmunes 

Laboratori d’immunologia equipat (acreditació ISO o similar) 

Unitat de cures intensives 

Nota 1. Requeriments de laboratori diagnòstic 

A. Equip professional

Professionals especialistes en Immunologia segons la formació sanitària especialitzada (via MIR, FIR, 

BIR, QIR i equivalents), amb experiència professional posterior en autoimmunitat (mínim de dos anys). 

Coneixements i pràctica en la detecció d’autoanticossos considerats clínicament rellevants per al 

diagnòstic i el seguiment dels problemes de salut relatius a les malalties incloses al llistat de  la XUEC en 

malalties autoimmunitàries sistèmiques minoritàries (annex 1). 

Capacitat per complementar els resultats numèrics i/o qualitatius amb recomanacions d’interpretació 

clínica en general, i individualitzada per pacient tenint en compte característiques particulars especials de 

cada cas. 

Participació i experiència clínica en comitès, grups de treball, consens de protocols i guies clíniques, 

sessions, congressos, etc., d’autoimmunitat, d’immunologia i de caràcter multidisciplinari que faciliti la 

millor col·laboració i comunicació entre els equips professionals de les diferents especialitats i diferents 

centres de salut. 

Les proves seran executades i informades directament al propi laboratori amb l’expertesa corresponent 

en les malalties autoimmunitàries sistèmiques incloses en l’Annex 1 per l’equip d’immunologia de l’àrea 

d’autoimmunitat del propi centre, o bé, un centre podrà demostrar que té establert un conveni amb un 

laboratori d'una altra institució que ja aporti experiència i expertesa prèvies per a l’assessorament i el 

suport, no només de les proves, sinó també dels circuits i dels informes de resultats.  
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B. Detecció d’autoanticossos i altres proves 

B.1. Característiques generals  

Cal disposar d’un ventall de proves prou ampli per resoldre el diagnòstic i el seguiment de cadascuna de 

les malalties autoimmunes sistèmiques incloses en l’annex 1, amb la millor especificitat i sensibilitat 

possibles. Per descriure el ventall de les proves d’Immunologia necessàries les classifiquem en: 

Proves de detecció d’especificitat d’autoanticossos imprescindibles (B.2.) en la rutina diària i 

desitjables (B.3.), i en un tercer apartat (B.4.) hi afegim altres proves diferents de la detecció 

d’autoanticossos de caràcter imprescindible. 

Cal comptar amb un protocol de resposta ràpida per als malalts greus en els quals les decisions 

terapèutiques depenen de les proves immunitàries (resposta en un màxim de 24 hores amb l’excepció 

dels festius). 

Pel que fa al tipus de proves i als mètodes d’elecció per a la detecció d’autoanticossos: 

Respecte a les proves de detecció d’autoanticossos anomenades de cribratge, cal que estiguin 

disponibles per immunofluorescència, ja que aquest és el mètode considerat de referència, i els 

substrats antigènics (cèl·lules o teixits) d’aquests mètodes han d’incloure portaobjectes preparats amb 

1) la línia cel·lular dita HEp-2 o equivalent; 2) leucòcits polimorfonuclears de primat, i 3) triple teixit de 

rata o ratolí, com a mínim. 

Per una altra banda, les proves antigen específiques permeten detectar, i quantificar si escau, 

especificitats concretes d’autoanticossos i es fonamenten en l’ús d’antígens purs (naturals, sintètics, 

recombinants, etc.). Per a cadascuna de les especificitats, l’equip d’autoimmunitat d’immunologia ha de 

triar la font d’antigen i el mètode d’immunodetecció (transferència de punts –dot blot–, ELISA, ELIA, 

quimioluminescència, etc.) que consideri més adients segons el seu criteri tècnic i clínic. 

B.2. Proves de detecció d’autoanticossos imprescindibles 

Anticossos IgG anticèl·lules HEp-2 per immunofluorescència (antinuclears i anticitoplasmàtics) per IFI. 

Anticossos antitissulars (GAM o IgG) sobre triple teixit de rata (fetge/ronyó/estómac) (antinuclears i 

anticitoplasmàtics: mitocondrial-M2, LKM1, LC1, múscul llis amb o sense patró “actina”, cèl·lula parietal 

gàstrica, entre altres) per IFI. 

Anticossos IgG antileucocits polimorfonuclears  per IFI (patrons P-ANCA, C-ANCA, ANCA-ATÍPIC, patró 

no restringit a leucòcits polimorfonuclears). 

Anticossos IgG anti-dsDNA (idealment per dos mètodes, idealment un de semiquantitatiu com ara ELISA, 

ELIA o quimioluminescència i IFI sobre Crithidia lucilliae). 

Anticossos IgG anti-Ro-60/SS-A, anti-La/SS-B, anti-Sm, anti-U1-RNP, antiribosomals. 

Anticossos IgG anti-Scl-70, CENP-B, PM-Scl. 

Anticossos IgG anti-MPO, PR3. 

Anticossos IgG anti-MBG. 

Anticossos IgG anti-CCP, FR. 

Anticossos IgG anti-SRP, Jo-1, PL7, PL12, OJ, EJ, SAE1, NXP2, TIF1ϒ, MDA5, Mi2. 

Anticossos IgG no específics d’interès clínic en malaltia autoimmune sistèmica: Ro-52, Ku. 
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Anticossos IgG i IgM anticardiolipina i anti-β2GP-IAnticossos IgG antinucleosomals (LES). 

Anticossos IgG antihistonals (lupus medicamentós). 

Anticossos IgG anti-HMGCR (miositis necrosant). 

Anticossos IgG anti-CN1A (miositis per cossos d’inclusió). 

Anticossos anti-NXP2 (dermatomiositis). 

Anticossos IgG anti-U3-RNP/fibrilarina,  anti-Th/To (esclerosi sistèmica). 

Anticossos ANCA contra altres especificitats: elastasa, BPI, azurofilina, catepsina G, lactoferrina, 

lisozima. 

Anticossos anti-PLA2R i antitrombospondina (nefritis membranosa). 

Altres especificitats d’autoanticòs associats a la síndrome antifosfolipídica (IgG anti-PS/PT). 

Altres anticossos associats a l’AR i altres isotips del FR. 

 

B.3. Proves  de detecció d’autoanticossos desitjables 

Detecció d’autoanticossos per mètodes d’immunodetecció no comercials com ara transferència de 

proteïnes (western blot), immunoprecipitació d’RNA, immunoprecipitació de proteïnes.  

Detecció d’isotips d’Igs, no habituals en la detecció d’autoanticossos mitjançant les proves habituals de 

rutina (per exemple ANCA IgA, AMA-M2 IgM). 

Anticossos anti-DSF70. 

 

B.4. Disponibilitat d’altres proves d’immunopatologia imprescindibles 

Complement: quantificació de factors de la via clàssica (C3 i C4), via alternativa (F), prova funcional de 

l’activitat del complement (CH50). 

Quantificació d’immunoglobulines IgG, IgA i IgM, i de les subclasses d’IgG. 

Estudi de paraproteïnes monoclonals (immunoelectroforesi) i/o oligoclonals. 

Crioglobulines: quantificació i caracterització. 

Determinació d’anticoagulant lúpic (laboratori d’hemostàsia). 

 

El compliment dels requeriments de laboratori diagnòstic especificats en aquesta nota s’ha d’explicitar en 

emplenar la Sol·licitud per mitjà d’una declaració signada pel responsable de laboratori. 
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Annex 5. Altres criteris a considerar 

 Publicació de, com a mínim, tres articles indexats d’àmbit nacional o internacional en els 

darrers tres anys. 

 Participació, com a mínim, en un assaig clínics i/o projectes competitius durant els últims 

tres anys. 

 




