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INTRODUCCIÓ

El registre sistemàtic de la morbiditat atesa i de l’activitat assistencial de la
xarxa sanitària de Catalunya és una eina imprescindible tant per als proveïdors
i com per les administracions sanitàries. L’anàlisi d’aquesta informació és
bàsica per la gestió dels centres, la millora de la qualitat assistencial,
l’adequació de l’atenció i la definició de la cartera de serveis.

La necessitat creixent d’informació interrelacionada sobre els diferents àmbits
(poblacional, de morbiditat, econòmic, etcètera) que intervenen en la presa de
decisions, va fer que el CatSalut posés en marxa un nou pla de sistemes
d’informació, integral i integrat, que permet relacionar entre sí les diferents fonts
de dades. A partir de l’any 2003, la informació que ja es recollia als diferents
conjunts mínims bàsics de dades (CMBD) sobre l’activitat dels hospitals
d’aguts, de la xarxa de salut mental i dels recursos sociosanitaris es va adaptar
als nous requeriments d’aquest pla.

El registre del Conjunt Mínim Bàsic de Dades de recursos sociosanitaris
(CMBD-RSS) recull informació relativa als episodis assistencials que es
produeixen en els recursos sociosanitaris de Catalunya: informació relativa a
l’activitat d’hospitalització, d’atenció domiciliària i d’atenció ambulatòria. La
informació clínica de l’activitat que es recull, diagnòstics i procediments, es
codifica amb la Classificació Internacional de Malalties, 9ena revisió,
Modificació Clínica (CIM-9-MC).

La utilització creixent de la informació clínica del CMBD-RSS, fa imprescindible
disposar d’una eina que serveixi per garantir a totes les unitats de cures
pal·liatives dels centres, el màxim rigor i la màxima homogeneïtat en la
codificació dels diagnòstics i procediments dels pacients.

S’ha analitzat tota la casuística de procediments realitzats en recursos de cures
pal·liatives de centres sociosanitaris i alhora s’ha consultat a professionals
experts en la pràctica clínica d’aquests recursos, per tal de recollir aquells
procediments que s’estan realitzant en les unitats i que són més rellevants.
Amb tota aquesta casuística, s’ha revisat la codificació i s’han unificat criteris de
notificació.

La llista que figura a continuació, ordenada per aparells, recull aquells
procediments considerants rellevants i que s’han de notificar sempre que es
realitzin. Caldrà fer especial atenció a codificar com a procediments externs
aquells que es realitzin fora del centre. La millora de la informació ens permetrà
analitzar millor la complexitat de les diferents unitats i treballar en sistemes
d’ajust en base a aquesta complexitat.
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Criteris per a la notificació de la informació assistencial

Operacions del sistema nerviós
Els procediments que es consideren a continuació són els relacionats amb
l’administració de fàrmacs diversos en el conducte raquidi, per al tractament
dels pacients, i amb actuacions per al control del dolor (analgèsia de quart
esglaó) o per a la millora dels símptomes.
Els codis proposats són:
03.31 Punció evacuadora de líquid cefaloraquidi
03.90 Inserció de catèter en el conducte raquidi per a infusió de
substàncies terapèutiques o pal·liatives. Codificar també qualsevol
implantació de bomba d'infusió (86.06)
03.91 Injecció d'anestèsic en el conducte raquidi per analgèsia
03.92 Injecció d'un altre agent en el conducte raquidi
05.23 Simpatectomia lumbar
05.24 Simpatectomia presacra

Operacions de l’aparell respiratori
Es consideren els procediments que permeten millorar la simptomatologia, (per
exemple per la millora de l’ocupació de la cavitat pleural), o que permeten
administrar tractaments als pacients
Els codis proposats són:
31.1 Traqueostomia temporal
34.04 Inserció de catèter intercostal per a drenatge
34.91 Toracocentesi
34.92 Injecció en la cavitat toràcica. Emprar codi addicional per a
qualsevol substància quimioteràpica contra el càncer (99.25).
Exclou la injecció efectuada per a col·lapse de pulmó (33.32)
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Operacions de l’aparell cardiovascular
Es considera el procediment de derivació transjugular intrahepàtica
portosistèmica (TIPS), que es pot efectuar en cas de malaltia hepàtica greu
amb hipertensió portal.
El codi proposat és:
38.93 Altres cateterismes venosos no classificats a cap altre lloc
38.94 Venostomia
39.1 Derivació venosa intraabdominal (TIPS/DTIP)
39.95 Hemodiàlisi
39.96 Perfusió corporal total (codifiqueu també la substància de perfusió
(99.21, 99.29)
38.99 Altres puncions venoses: flebotomia

Operacions de l’aparell digestiu
S’inclouen els procediments de col·locació de dispositius que pretenen restituir
el trànsit gastrointestinal compromès, el control de complicacions com les
hemorràgies digestives, l’alimentació del pacient o la millora de certs
símptomes.
Els codis proposats són:
42.81 Inserció de tub permanent en l'esòfag
43.11 Gastrostomia percutània [endoscòpica] [GPE]
44.43 Control endoscòpic d'hemorràgia gàstrica o duodenal
45.43 Destrucció endoscòpica d'altres lesions o teixits de l'intestí gros.
Control endoscòpic d'hemorràgia del colon
46.1 Colostomia (codifiqueu també qualsevol resecció simultània
(45.49, 45.71, 45.79, 45.8)
46.2 Ileostomia (codifiqueu també qualsevol resecció simultània (45.34,
45.61, 45.63)
46.40 Revisió d’estoma intestinal no especificada
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46.41 Revisió d’estoma de l’intestí prim
46.86 Inserció endoscòpia de endopròtesis de colon
51.85 Esfinterectomia i papil·lotomia endoscòpiques
51.87 Implantació endoscòpia de stent en conducte biliar
52.93 Implantació endoscòpica de stent al conducte pancreàtic
54.91 Drenatge abdominal percutani (paracentesi)

Operacions de l’aparell urinari
Són procediments que permeten assegurar el drenatge de l’orina, o bé el
control de complicacions com les hemorràgies.
Els codis proposats són:
55.03 Nefrostomia percutània sense fragmentació
57.17 Cistostomia percutànea
57.93 Control d'hemorràgia de bufeta
57.94 Inserció de catèter urinari permanent
57.95 Substitució de catèter urinari permanent
58.6 Dilatació uretral
59.8 Cateterisme ureteral

Operacions del sistema musculoesquelètic
Es considera la vertebroplàstia, que permet controlar el dolor en certs pacients.
El codi proposat és:
81.65 Vertebroplàstia percutània
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Operacions del sistema integumentari
S’inclouen els procediments d’implantació de dispositius que permeten
l’administració de substàncies terapèutiques.
Els codis proposats són:
86.06 Inserció de bomba d'infusió totalment implantable
86.07 Inserció de dispositiu d'accés vascular
[VAD]

totalment implantable

86.09 Altres incisions de la pell i el teixit subcutani
86.22 Desbridament excisional de ferida, infecció o cremada
86.28 Desbridament sense excisió de ferida, infecció o cremada

Miscel·lània de procediments diagnòstics i terapèutics
Es consideren certes formes de tractament no contemplades anteriorment com
la quimioteràpia, la radioteràpia, la psicoteràpia, la ventilació mecànica, la
nutrició enteral i parenteral, i les transfusions d’hemoderivats.
També es consideren tota mena de procediments d’inserció i substitució de
sondes i dispositius similars.
Els codis proposats són:
87.0 – 87.99 Radiologia diagnòstica
88.0 – 88.98 Altres tipus de radiologia diagnòstica i tècniques afins
89.03 Entrevista i avaluació descrites com a exhaustives
89.29 Altres mesuraments no quirúrgics de l’aparell genitourinari (anàlisi
bioquímica de l’orina)
89.31 Examen dental
89.39 Altres mesuraments i exàmens no quirúrgics
89.52 Electrocardiograma
89.7 Examen físic general
90.5 Examen microscòpic de sang
92.29 Altres procediments radioterapèutics
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93.01 Avaluació funcional
93.85 Rehabilitació teràpia vocacional
93.90 Ventilació mecànica no invasiva (VMNI)
93.91 Ventilació a pressió positiva intermitent (VPPI)
93.94 Medicació respiratòria administrada amb un nebulitzador
93.96 Altres tipus d'enriquiment per oxígen: oxigenoteràpia
94.02 Administració prova psicològica
94.38 Psicoteràpia individual verbal de suport
94.42 Altres tipus de psicoteràpia i aconsellament: teràpia familiar
96.01 Inserció de via respiratòria rinofaríngia
96.02 Inserció de via respiratòria orofaríngia
96.03 Inserció de via respiratòria obturadora esofàgica
96.04 Inserció de tub endotraqueal
96.05 Altres tipus d'intubació del tracte respiratori
96.07 Inserció d'un altres sondes gàstriques o nasogàstriques. Exclou la
inserció realitzada per a la infusió entèrica de substàncies
nutritives (96.6)
96.08 Inserció de sonda intestinal o naso-intestinal
96.09 Inserció del sonda rectal; substitució de sonda rectal
96.38 Extracció de femta impactada
96.39 Altres tipus ènema transanal
96.48 Irrigació d’altres tipus de catèter urinari permanent
96.55 Neteja de traqueostomia
96.59 Altres tipus d’irrigació d’una ferida
96.6 Infusió entèrica de substàncies nutritives concentrades
96.70 Ventilació mecànica contínua invasiva de durada no especificada
96.71 Ventilació mecànica contínua invasiva de menys de 96 hores
consecutives
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96.72 Ventilació mecànica contínua invasiva de 96 hores consecutives o
més
97.01 Substitució de sonda gàstrica, nasogàstrica o esofagostomia
97.02 Substitució de sonda de gastrostomia
97.64 Extracció d'altres dispositius de drenatge urinari. Extracció de
catèter urinari permanent
99.03 Altres tipus de transfusió de sang total
99.04 Transfusió de concentrat d'hematies
99.05 Transfusió de plaquetes
99.06 Transfusió de factors de coagulació
99.07 Transfusió d'altres sèrums; transfusió de plasma
99.08 Transfusió de substitutiu del plasma
99.15 Infusió parenteral de substàncies nutritives concentrades
99.17 Injecció d’insulina
99.19 Injecció d’anticoagulant
99.21 Injecció d’antibiòtic
99.25 Injecció/infusió substància quimioterapèutica contra el càncer.
Exclou la implantació d'agent quimioteràpic (00.10)
99.26 Injecció de tranquil·litzant
99.29 Injecció o infusió
profilàctiques

d’altres

99.84 Aïllament
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