Explicació dels punts de la taula d'activitat
Població diana del Programa (desembre 2014)

dones i homes entre 50-69 anys l'any d'invitació

Població diana objectiu del Programa (dels sectors actuals / 2 anys: 2015-2016)
Exclusions inicials en BD
Població elegible
Exclusions durant el Programa

dones i homes entre 50-69 anys l'any d'invitació. Per sector i any
exclusions abans del començament de les cartes: CMDB, control de gestió, registres d'hospitals, càncer i mortalitat
dones i homes de la població diana susceptible d'invitació a participar eficaç
exclusions després del lliurament de cartes

Població amb invitació vàlida

invitacions que no han estat retornades per adreça desconeguda i exclusions

CONSULTES DE CRIBRATGE (CC)
Pacients citats per OTP
Pacients atesos en consulta
Pacients no localitzats
Pacients exclosos del programa en CC
Pacients autoexclosos
Pacients inclosos en programa assistencial
Pacients no presentats
COLONOSCÒPIES
Colonoscòpies realitzades
Rebuig de la colonoscòpia
Colonoscòpies indicades
Colonoscòpies amb pòlips i adenomes (excepte alt risc)
Colonoscòpies amb CCR invasor
Colonoscòpies amb CCR in situ
Colonoscòpies amb adenomes d'alt risc
Colonoscòpies amb altres lesions
Colonoscòpies blanques
Colonoscòpies repetides per mala preparació
Colonoscòpies pendents (a 31 de desembre de 2015)
Altres proves d'imatge (TAC, ènema opac, resecció submucosa)
OFICINES DE FARMÀCIA COMUNITÀRIA
Col·lectors analizats registrats
Col·lectors analizats amb error de registre (no registrats a 31 de desembre)
Col·lectors totals lliurats per OF
Qüestionaris de salut realizats
Exclusions temporals a OF
Exclusions definitives a OF

a 31.12.2015

nombre de pacients que s'han de sotmetre a colonoscòpia
nombre de participants que no assisteixen a la cita de CC

nombre de pacients referits de la CC a colonoscòpia

proves necessàries per obtenir un diagnòstic després de la colonoscòpia

nombre de col·lectors escanejats i registrats
nombre de col·lectors analitzats i amb errors de registre a 31.12.2015
nombre de col·lector lliurats a persones convidades
nombre de qüestionaris de salut realitzats per les farmàcies a persones convidades
nombre de les exclusions temporals fets per qüestionari en farmàcies
nombre de les exclusions definitives per qüestionari en farmàcies

INDICADORS
Taxa de cobertura de 2015
Taxa de cobertura total-actual del Programa
Participants en PDPCCR
Taxa de participació
Invitacions
Taxa d'invitacions vàlides

invitacions vàlides / població elegible (p. diana-exlusions inicials) * 100
invitacions vàlides / població total * 100
persones de la població invitable que han lliurat el TSOF i ha estat analitzat
nombre de participants / nre. d'invitacions vàlides * 100
persones a les quals s' ha enviat la carta d'invitació
invitacions rebudes / totals d'invitacions enviades * 100 (una invitació per persona, en la mateixa ronda)

Taxa de TSOF +
Taxa de TSOF inadequats
Taxa de TSOF processats vàlids

nombre de TSOF + / total de TSOF analitzat * 100
nombre de TSOF no avaluables o inadequats / total de TSOH analitzats * 100
població TSOF definitiu (positiu o negatiu) / persones que han lliurat la prova

Indicació de la colonoscòpia
Taxa de persones amb acceptació de colonoscòpia
Taxa de complicacions en la colonoscòpia

nombre de persones amb indicació de la colonoscòpia després de TSOF + i sense contraindicacions de colonoscòpia
colonoscòpia realitzada/persones amb colonoscòpies indicada * 100
persones amb complicacions en colonoscòpia/persones amb colonoscòpia realitzada * 100

Taxa de persones amb adenomes d'alt risc
Taxa de persones amb CCR invasor
Taxa de persones amb CCR in situ

persones amb adenoma de risc alt/persones amb prova vàlida * 1000
persones amb càncer invasiu/participants amb prova vàlida * 1000
nombre de persones amb càncer in situ / participants amb prova vàlida * 1000

% de CCR PTis
% de CCR PT1
% de CCR PT2
% de CCR PT3
% de CCR PT4
% de CCR PT desconegut

nombre de persones amb carcinomes in situ / total de carcinomes* 100
nombre de persones amb carcinomes PT1 / total de carcinomes* 100
nombre de persones amb carcinomes PT2 / total de carcinomes* 100
nombre de persones amb carcinomes PT3 / total de carcinomes* 100
nombre de persones amb carcinomes PT4 / total de carcinomes* 100

Valor predictiu de càncer
Valor predictiu d'adenomes d'alt risc
Valor predictiu d'adenomes

persones amb CCR i carcinoma in situ / total de TSOF + * 100
persones amb adenomes d'alt risc/total TSOF + adenomes * 100
persones amb adenomes/total TSOF + adenomes * 100

