1ª Convocatòria anual (2016) d’accés a les dades del Registre
del Codi IAM
El Comitè Científic del Codi IAM realitza la primera convocatòria de 2016 per poder accedir
a la utilització de la base de dades del Codi Infart. En l’actualitat, la base de dades comprèn
5 anys de Registre, amb dades de mortalitat al mes i a l’any de seguiment.
B A S E S:

1.- Les variables a valorar són únicament les variables incloses al llarg dels diferents
anys del Registre del Codi IAM.

2.- Els projectes presentats inicialment seran avaluats pel Comitè Científic i qualificats
per 2 ó 3 revisors externs.

3.- La convocatòria té un caràcter no competitiu.
4.- Es considerarà prioritari l’interès científic dels projectes, la seva factibilitat i el
caràcter multicèntric dels autors sol·licitants del projecte.

5.- El Comitè Científic valorarà la complexitat de l’anàlisi estadística a realitzar en cada

projecte. En cas de que es consideri que l’anàlisi es complexa, i per tal de garantir
la correcta utilització de les dades i de l'anàlisi estadística, aquesta s’haurà de
realitzar en un dels dos centres autoritzats (Vall d’Hebron ó Institut Municipal
d’Investigació Mèdica) amb un compromís de resposta d’aproximadament de 3-4
setmanes a partir de l’entrega de la base de dades. Mentre no hi hagi fons per
finançar aquestes anàlisis, hauran de ser autofinançades pels investigadors
sol·licitants. El cost aproximat de les anàlisis es calcula en 2.000 euros per projecte,
però podrà variar en funció de la complexitat de les anàlisis i del projecte. La
sol·licitud d’anàlisi, un cop aprovat el projecte, es realitzarà mitjançant la
presentació de les taules (bivariades generalment) sol·licitades. Si calen anàlisis
multivariades es discutiran amb els investigadors abans de ser executades. Els
retards en la resposta dels investigadors a les peticions dels centres que fan les
anàlisis estadístiques no es computaran en el termini d’entrega estipulat més
amunt.

6.- Els terminis de la convocatòria són:

- Rebuda de projectes: de 25 de gener a 29 de febrer.
- Resolució de sol·licituds: 31 de Març (termini prorrogable)

7.- Els projectes seran remesos en format PDF, a l’oficina tècnica del Registre del Codi

IAM, a l’adreça de correu electrònic mcarpio@catsalut.cat, complimentant el
formulari que s’adjunta.

PROJECTES DE RECERCA EN RELACIÓ AL REGISTRE DEL CODI IAM
CONVOCATÒRIA:

01/ 2016

Núm. de registre petició:

Data d’entrada:

Representant legal de la institució sol·licitant:
Nom i cognoms (organisme i centre de treball):

Títol de l’estudi:

Investigador Principal:
Nom i cognoms:

Centre o Institució:
Centre de treball:
Organisme:
Correu electrònic:

Resta de participants / investigadors:
Nom i cognoms (organisme i centre de treball):

Nom i cognoms del tutor responsable de la investigació i de la institució que representa:
(només en el cas d’estudiants o post-grau):

Nom i cognoms (organisme i centre de treball):
Correu electrònic:

RESUM ESTRUCTURAT DEL TREBALL DE RECERCA:
(Objectius, hipòtesis de treball, mètodes, resultats esperats, impacte potencial esperat)

Antecedents i estat actual del tema:

Hipòtesis i Objectius de l’estudi:

Metodologia:
(Casos a estudiar, criteris d’inclusió i d’exclusió, període d’estudi, variable/s principal/s, ...).

Anàlisi de les dades:
(Estimació de la mida de la mostra, especificar el tipus d’anàlisis i les variables a incloure en cada anàlisi)

Descripció de les dades que se sol·liciten, període i àmbit territorial:
Cal descriure de manera concreta quines són les variables del Registre del Codi IAM que es sol·liciten, incloent-hi la
periodificació (dades anuals, mensuals, ...); l’àmbit territorial concret (Catalunya, Regió Sanitària, Entitat proveïdora
(hospital), ...).

Custòdia de les dades:
Responsable del fitxer (investigador / entitat)

Els sota signants d’aquesta sol·licitud accepten les condicions establertes en la present
convocatòria i en el Protocol de cessió i custòdia de les dades que se’n desprèn.
Signat:

Investigador principal del projecte
Data:

Responsable legal del centre
Data:

Instruccions
Per tal d’emplenar el model de sol·licitud de participació en la convocatòria dels projectes de
recerca en relació i/o que requereixen l’ús total o parcial de les dades del registre del Codi IAM
del Departament de Salut/ CatSalut, cal tenir en compte les següents consideracions:
1. Presentar la sol·licitud utilitzant el model estàndard, en forma i temps, que contempli
la convocatòria.
2. El títol de l’estudi ha d’orientar sobre els objectius i/o la pregunta que es vol respondre
mitjançant la recerca proposada.
3. S’han d’emplenar tots els apartats que es troben en el model de sol·licitud, per tal que
els avaluadors designats pel Comitè científic del Codi IAM puguin avaluar la qualitat,
l’interès científic i la metodologia d’anàlisis proposada pels investigadors de les
diferents propostes d’investigació i emetre la corresponent resolució d’acceptació o no
la proposta.
4. És molt important que en l’apartat de “Descripció de les dades que se sol·liciten,
període i àmbit territorial” s’especifiqui:
a. Selecció del període a que fan referència les dades que es sol·liciten (màxim
disponible per la present convocatòria: del 2010 al 2014)
b. Selecció de l’àmbit territorial a que fan referència les dades que es sol·liciten
(Global de Catalunya; Regió Sanitària; Àrea de Gestió Assistencial; Hospital/s
de Codi IAM...)
c. Selecció dels casos segons: codis activats, codis confirmats, codis o pacients
tractats amb angioplàstia; IAM Q en el diagnòstic final,... o bé, codis activats
pel SEM (primaris o secundaris),...
d. Nom i/o descripció de la variable
e. Indicadors d’intervals de temps (especificar)
f. Variables de mortalitat (especificar)
g. Altres aspectes que es considerin rellevants
Aquest apartat és especialment important, degut a que no totes les variables del
registre estan disponibles per als 5 anys del Registre del codi IAM. Per aquest motiu,
l’Oficina Tècnica del Registre (OTR) es compromet a informar a l’investigador
principal, en el termini màxim de 2 setmanes posteriors a la data de tancament del
període de presentació de les propostes de recerca, quan una variable no està
disponible per a tot el període, per tal de que pugui decidir si cal fer alguna
modificació en la proposta d’estudi o, si és tracta d’una variable fonamental i/o
imprescindible per l’estudi, decidir si aplaça la realització del mateix fins a la
següent/s convocatòria/es.
En la taula següent es mostra un exemple de sol·licitud de variables:

Exemple:
Variables sol·licitades:
- Període d’anàlisi: 2010-2012
- Àmbit territorial de l’estudi: Residents de la RS Barcelona
- Selecció de casos: Codis IAM confirmats a l’arribada a l’hospital de Codi IAM
- Variables de la 1a assistència: Edat, sexe, qui fa la 1a assistència, decisió en 1a assistència,
antecedents (tabaquisme actiu, HTA coneguda, dislipèmia coneguda, diabetis mellitus i IAM
previ)
- Variables de l’atenció especialitzada en l’hospital de Codi IAM: Diagnòstic a l’arribada a
l’hospital de Codi IAM, Killip, procediment hemodinàmic aplicat , Nombre de vasos malalts i
diagnòstic final (IAM amb Q anterior, IAM amb Q inferior,...) i destí pacient.
- Indicadors d’intervals de temps: Temps d’isquèmia (inici dolor-obertura d’artèria) i interval
de temps entre la 1a assistència i l’obertura artèria.
- Variables o indicadors de mortalitat: data de defunció, Mortalitat a 30 dies
Així, en aquest exemple les variables d’antecedents “tabaquisme actiu”, “HTA coneguda” i
“dislipèmia coneguda”, no estarien disponibles per aquest període, ja que varen incorporar-se en
el registre posteriorment a l’any 2012. El mateix passaria amb la variable “nombre de vasos
malalts” incorporada també en data posterior a l’any 2012.

5. Custòdia de les dades i responsable del fitxer. Tot i que les dades que es
subministraran als investigadors seran prèviament anonimitzades per a complir amb la
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal,
aquest punt és important per tal de preservar la confidencialitat de les dades,
especialment quan estem treballant en variables que afecten a un nombre reduït de
casos.

