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INTRODUCCIÓ 

Programa de detecció precoç neonatal 

Programa de detecció precoç neonatal 
ampliat 

Establiment d’unitats d’expertesa clínica 

Creació d’un model de Unitat Col·laborativa 
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 El Programa de Detecció Precoç Neonatal és un programa de 
prevenció secundària dirigit a identificar precoçment els nadons 
afectes de malalties en les quals un diagnòstic i tractament precoç 
implica una disminució de la morbi-mortalitat i una millora en la 
qualitat de vida. 

 Marc històric a Catalunya: 

• 1970 s’inicia la detecció de fenilcetonúria a Barcelona 

• 1982 s’incorpora l' hipotiroïdisme i s’amplia a tota Catalunya 

• 2000 s’amplia afegint la detecció de fibrosi quística 

• 2013: ampliació a 22 malalties (19 errors congènits metabolisme) 

PROGRAMA DE DETECCIÓ PRECOÇ NEONATAL 
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Hipotiroïdisme:  

• H. Vall d’Hebron 

Fenilcetonúria:  

• H. Sant Joan de Déu 

Fibrosi quística:   

• H. Vall d’Hebron 

• H. Sant Joan de Déu 

• H. Parc Taulí 

PDPN 
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PDPN 
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CRIBRATGE UNIVERSAL 

CONFIRMACIÓ 
DIAGNÒSTICA 

TRACTAMENT I 
SEGUIMENT 

PDPN 

COORDINACIÓ AVALUACIÓ 
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 2013: Ampliació del programa a 19 malalties que corresponen a 
errors congènits del metabolisme. 

 Totes elles compleixen els requisits: 

 Incidència significativa 

 Sense tractament produeixen danys severs i moltes vegades irreversibles 

 Tenen un tractament eficaç 

 La instauració precoç del tractament canvia el curs de la malaltia i millora 
la qualitat de vida dels nens afectats i les seves families  

 

PROGRAMA DE DETECCIÓ PRECOÇ NEONATAL 

AMPLIAT 
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PDPNA 
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CONFIRMACIÓ I TRACTAMENT 

UNITATS D’EXPERTESA 

ANALISI DE LA MOSTRA  

IBC 

MOSTRA DE TALÓ 

MATERNITATS 

PDPNA 

COORDINACIÓ AVALUACIÓ 

80.000 NADONS 

65-100 POSITIUS 

30-50 CONFIRMATS 



Mostra  (1ª) de sang del taló. Tècnica MS/MS per a les 20 MM: 82.000 nadons:  

Normal Alterat: 3.500 
casos 

Segon marcador  per a  8 
malalties-: 3.000  

Alterat: 15 Dubtós : 400-450 Clarament alterat: 
50-100 

Casos confirmats: 30 - 50 

Inici  del tractament i  
de l’estudi detallat de 

la malaltia 

IBC 

65-115 nadons 
pendents de confirmar 

Unitat d’expertesa clínica 

Primer marcador 

Normal 

Normal 

ANALISI SANG I ORINA 

Mostra  (2ª) de sang del 
taló:  400-450 
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PDPNA 

 Les malalties que ja estan incloses en el cribratge no 
canvien les rutes assistencials 

 

  Per les noves 19 malalties es valoren la seva derivació a 
uns centres d’expertesa clínica per la confirmació 
diagnòstica i el tractament 
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 Haver ates pacients amb ECM així com línies d’investigació i publicacions  

 Servei de Pediatria i altres especialitats amb expertesa 

 Unitat de Cures Intensives Pediàtriques i Neonatals 

 Equip multidisciplinari de professionals que permeti una resposta integral al nen i la 
seva família 

 Programa de Consell dietètic i nutricional 

 Laboratori acreditat per fer determinacions metabòliques urgents  

 Servei de Farmàcia amb estoc mínim de fàrmacs especials i orfes 

 Serveis de Suport Diagnòstic (Imatge, Neurofisiologia..)  

 Possibilitat de Consell i Assessorament genètic  

 Participació en el registre de malalts amb MM de Catalunya 

 Treball de consultoria amb la xarxa territorial de salut 

 Treball multidisciplinari amb els diferents nivells assistencials 

 

 

UNITATS D’EXPERTESA CLINICA 
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UNITATS D’EXPERTESA CLINICA 

http://www.hsjdbcn.org/portal/web/home


+ 
UNITATS D’EXPERTESA CLINICA 

 
 
 

COMPLEXITAT NIVELL III NIVEL III 

EXPERIÈNCIA CRIBRATGE PKU i FQ HIPOTIROIDISME i FQ 

TIPOLOGIA MATERNO INFANTIL MI INTEGRAT EN 
COMPLEXE  

TITULARITAT PRIVADA PUBLICA 

MODEL DE GESTIÓ PRIVADA PUBLICA 

ASSISTÈNCIA PUBLICA i PRIVADA PUBLICA 

TRANSPLANTAMENT FETGE  

http://www.hsjdbcn.org/portal/web/home
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UNITAT FUNCIONAL COL·LABORATIVA  

Numero de pacients similar 

Maneig dels pacients de forma protocolitzada 
adaptada a les característiques de cada centre 

Proposta iniciar un treball conjunt 

 

REVISIÓ DEL MARC PREVI 
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UNITAT FUNCIONAL COL·LABORATIVA 

Reunions Cat Salut i Agencia de Salut Pública 

Sectorització del territori 
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SECTORITZACIÓ    

ALT PIRINEU-ARAN 

GIRONA 

CENTRAL 

LLEIDA 

TARRAGONA 

TERRES DE L’EBRE 

http://www.hsjdbcn.org/portal/web/home
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UNITAT FUNCIONAL COL·LABORATIVA 

QUE HEM FET 

 

Establiment de circuits eficients des del centre 
de cribratge als hospitals d’expertesa 

http://www.hsjdbcn.org/portal/web/home


+ UCF VH-SJD 
CIRCUIT INICIAL  



+ 

• Divissió dels pacients en 2 grups en funció del nivell de prioritat de la en la 
necessitat d’atenció urgent  

• NIVELL 1: ATENCIÓ EL MATEIX DIA 
 

 

• NIVELL 2: ATENCIÓ EN 24 HORES 

 
Malaltia del Xarop d'Auró 
Citrul·linèmia   
Acidemia isovalèrica  
Acidèmia metilmalònica (Cbl A, CblB) 
Acidèmia metilmalònica (Cbl C, CblD) 
Acidèmia metilmalónica (Mut)   
Acidèmia propiónica 

 Tirosinèmia tipus I 
Homocistinúria 
Acidúria glutàrica tipus I  
Deficiència de 3-Hidroxi-3-metilglutaril-CoA liasa  
Deficiència de ß-cetotiolasa  
MCAD (deficiència d' acil-CoA deshidrogrenasa de cadena mitja) 
VLCAD (deficiència d'acil-CoA deshidrogenasa de cadena molt llarga) 
LCHAD/TFP (deficiència de 3-OH-acil-CoA deshidrogenasa de cadena llarga  
CPT-1 (deficiència de carnitina palmitoiltransferasa 1) 
CPT-2 (deficiència de carnitina palmitoiltransferasa 2)/ CACT (deficiència de carnitna-
acilcarnitina translocasa) 
MADD (deficiència múlltiple d' acil-CoA deshidrogenases) 

            CUD (deficiència en la captació cel·lular de la carnitina)  

UCF VH-SJD                CIRCUITS  
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UNITAT FUNCIONAL COL·LABORATIVA 

QUE HEM FET 

 

Establiment de circuits eficients des del centre de 
cribratge 

Treball consensuat entre els dos centres 

http://www.hsjdbcn.org/portal/web/home
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UCF  VH-SJD      TREBALL COMÚ 

 Elaboració de protocols comuns de confirmació diagnòstica i 
tractament inicial 

 Gestor de casos  

 Creació de perfils analítics especials pel PDPNA 

Unificació de criteris per a les necessitats de estoc de fármacs  

 Establiment de vies de contacte fàcil amb la primària i els 
hospitals comarcals 

http://www.hsjdbcn.org/portal/web/home
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UNITAT FUNCIONAL COL·LABORATIVA 

QUE ENS QUEDA PER FER 

Elaboració de protocols i documents informatius 
per a pediatres de primària i hospitals comarcals 

Elaboració de protocols de seguiment 

Difusió als centres de salut i hospitals comarcals 

Establiment de xarxes de comunicació 

Treballs comuns 

 

http://www.hsjdbcn.org/portal/web/home
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 Inici del programa amb els nens nascuts el 25 de febrer 


