SCS/G2024 SCS-2019-20109

Informe justificatiu de la celebració d’un contracte

Unitat promotora : Gerència de
Prestacions Farmacèutiques i Accés al
Medicament

SERVEI CATALA DE LA SALUT

Contracte : Contracte Públic

Tipus : Serveis
SCS-2019-20109
Procediment :Obert
Expedient :
Criteris d’adjudicació: Diversos
Títol :Servei de suport a la Direcció de la Recepta Electrònica la millora del sistema i
al desplegament a tots els àmbits assistencials

Valor estimat del
contracte (sense IVA) :
Pressupost licitació :
Termini d’execució :

Import €
IVA €
910.650,00
70.050,00

Import total €

14.710,50

84.760,50

003 Mes/os

1. Antecedents
La Recepta Electrònica es va iniciar al CatSalut l’any 2005 i a dia d’avui es considera un
sistema consolidat. En aquest sentit, actualment totes les oficines de farmàcia de Catalunya
estan en disposició de dispensar receptes electròniques i està instaurada a la totalitat de
l’atenció primària i àmpliament a l’atenció especialitzada.
Per una banda, s’han completat els plans de desplegament als hospitals del SISCAT i els
centres ASSIRs, i s’està treballant per completar els desplegaments als equips de la XSM i
els centres sociosanitaris, que actualment tenen un grau d’incorporació de centres del 96 i el
91%, respectivament. Amb tot, destaca el grau d’implantació global assolit a l’atenció
especialitzada, que supera el 96,7% -amb dades a novembre de 2018-, i en especial el grau
d’implantació a la XSM, del 99,2%.
El model de Recepta Electrònica s’ha consolidat com un dels elements clau d’accés a la
prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut del segle XXI i a la gestió de la
informació farmacèutica; tanmateix, és una eina que facilita la coordinació entre els
diferents professionals sanitaris, tant de l’àmbit de prescripció com de dispensació, i que
permet nous canals de comunicació amb els ciutadans.
Aquest sistema, amb el qual s’han dispensat més de mil milions de receptes electròniques a
més de set milions de pacients fins a l’actualitat, es caracteritza per la seva elevada
complexitat, robustesa, automaticitat, immediatesa i fiabilitat:


El Sistema Integrat de Recepta Electrònica, SIRE, està en constant evolució,
incorporant funcionalitats que permeten consolidar el grau d’implantació, completar
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SERVEI CATALA DE LA SALUT





l’extensió del sistema a tots els àmbits assistencials i incorporar totes les tipologies
de tractaments farmacoterapèutics
També ha experimentat una evolució en la millora de la seguretat del pacient, la
solvència i la sostenibilitat del sistema
Ha facilitat la millora de la qualitat dels tractaments farmacoterapèutics
Així mateix, ha facilitat l’accés als tractaments farmacoterapèutics del Sistema
Sanitari Català, traduint-se en una millora de les condicions de prescripció i
dispensació
El nombre d’agents que interactuen amb el sistema és molt elevat i de perfils
molt diferenciats: professionals sanitaris, tècnics, referents funcionals, estructura
territorial i altres ens i organismes.

Les millores experimentades pel sistema en aquest període han contribuït a consolidar i
ampliar l’ús de la Recepta Electrònica entre els professionals sanitaris i millorar la qualitat de
prescripcions i dispensacions. D’entre les millores que s’han desplegat, destaca la
interoperabilitat estatal en Recepta Electrònica, que permet tant la dispensació electrònica a
altres Comunitats Autònomes de prescripcions electròniques fetes a pacients de Catalunya
com la dispensació electrònica de prescripcions electròniques de pacients d’altres
Comunitats Autònomes.
En aquest escenari s’afronten els següents reptes en el marc dels propers tres anys:


Assolir el pla de medicació integrat. En aquesta línia s’engloben els projectes que
tenen com a objectiu que el pla de medicació del pacient inclogui tota la seva medicació,
que no només contribuirà a l’eliminació de les receptes paper, sinó també a una millora
de la seguretat clínica i de la qualitat de l’atenció sanitària; en aquest sentit, s’hi poden
trobar diversos projectes estratègics de la Recepta Electrònica.
En primer terme, caldrà treballar en el desplegament de la prescripció i dispensació
electròniques de l’MHDA i la NED, així com en el desenvolupament de les millores que
en permetin agilitzar el procés i facilitar-ne l’adaptació per part de les entitats
proveïdores, tant des del punt de vista tècnic com funcional.
D’entre aquestes millores cal destacar-ne tres per la seva especial complexitat i impacte
als sistemes d’informació: la prescripció per SNOMED, el Pla de Contingència i la
connexió amb RPT i facturació (en aquests últims casos, es preveu que al 2020
s’assoleixi la definició del model). Les dues primeres es faran extensives també als
tractaments en recepta.
Altres projectes a destacar són la incorporació dels tractaments de manteniment amb
metadona -és crític que els professionals sanitaris puguin disposar de la informació
sobre quins pacients estan prenent aquesta medicació, ja que té múltiples interaccions
amb altres fàrmacs- i la incorporació a Recepta Electrònica dels tractaments prescrits
pels col·lectius de professionals d’infermeria, odontologia i podologia (Unitats de Peu
Diabètic dels hospitals del SISCAT).



Posar a disposició dels professionals noves eines d’ajuda a la prescripció i
dispensació. El sistema de Recepta Electrònica disposa actualment de múltiples
validacions i filtres que tenen com a objectiu incrementar la qualitat de prescripcions i
dispensacions. És necessari revisar, actualitzar i dotar de noves funcionalitats al sistema
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per tal de garantir que s’ajusten a les necessitats dels professionals, a la nova evidència
clínica i a les polítiques farmacèutiques actuals.

SERVEI CATALA DE LA SALUT



Fomentar el coneixement del sistema i el correcte ús per part dels professionals.
No només és important dotar el sistema de noves funcionalitats que ajudin a incrementar
la seguretat clínica i l’eficiència de les prescripcions i dispensacions, sinó que també
resulta imprescindible, d’una banda, que les entitats s’hi adaptin -seguint les directrius de
CatSalut- i, d’altra banda, que els professionals n’estiguin correctament informats, tant a
nivell del comportament del sistema com de la implementació que se n’hagi fet a l’estació
clínica.
Això passa per: definir i executar una estratègia de desplegament de les funcionalitats de
Recepta Electrònica a les entitats proveïdores i posar a l’abast de les entitats les eines
que permetin ajudar en el procés de difusió i formació dels professionals.
D’altra banda, i pel que fa als projectes estratègics, és necessari fer un acompanyament
específic a les entitats per tal de garantir que el desplegament es porta a terme en els
terminis establerts per la Direcció de la Recepta Electrònica i amb garanties d’èxit,
identificant les millores a desenvolupar que permetin l’ajust del model a la realitat
assistencial dels centres i professionals.



Suport a la governança de la Unitat Promotora de Farmàcia de l’ECAP. El nou
model de governança de l’ECAP estableix la seva divisió en unitats de negoci, coliderades per CatSalut i l’ICS. Amb la recent incorporació de la Direcció de la Recepta
Electrònica a la Unitat Promotora de Farmàcia -que és la que inclou la prescripció
electrònica-, serà necessari establir, conjuntament amb l’ICS, la nova metodologia de
treball i portar a terme les tasques que se’n derivin.

Els reptes que es plantegen per als propers anys fan necessari que la Gerència de
Prestacions Farmacèutiques i Accés al Medicament compti amb recursos externs
especialitzats i específics per a disposar d’unes capacitats d’anàlisi i de gestió adequades
pel que fa a les tasques d’extensió i millora del sistema de Recepta Electrònica.
2. Objecte de la contractació
L’objecte de la contractació que es planteja és disposar a partir d’octubre del 2019 d’un
Servei de Suport a la Direcció de la Recepta Electrònica, la millora del sistema i al
desplegament a tots els àmbits assistencials. Aquest servei es divideix en les següents línies
de treball:


Suport a la Direcció del projecte en la definició de les línies estratègiques de
treball
La Recepta Electrònica és un projecte estratègic, doncs és un dels motors del canvi
per a la millora de la qualitat assistencial i integra a un gran nombre d’usuaris. En
aquest sentit, la definició d’objectius estratègics és imprescindible per tal de garantir
l’èxit del projecte.
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Es donarà suport a la Direcció de Recepta Electrònica en la definició del pla de
projectes i les línies estratègiques de treball a iniciar. Així mateix, s’abordaran les
actuacions necessàries per tal de fer-les operatives.

SERVEI CATALA DE LA SALUT

D’altra banda, també es valoraran els resultats obtinguts en els diferents àmbits del
projecte conjuntament amb la Direcció i es prendran les mesures preventives i
correctores necessàries amb l’objectiu d’assolir els objectius estratègics en els
terminis fixats.


Monitorització de les diverses línies de treball i gestió de la planificació global
del projecte
En el marc d’un projecte tan ampli com la Recepta Electrònica, és imprescindible
monitoritzar l’avanç de les diverses línies de treball de cara a realitzar una correcta
gestió de la planificació, corregir possibles desviacions i identificar riscos.
Així mateix, és clau dur a terme una tasca de suport i coordinació de les activitats
dels diferents actors de l’organització i dels proveïdors externs, per tal d’assegurar
l’encaix en la planificació global del projecte.
Cal tenir en compte que actualment hi ha obertes 20 línies de treball, que es poden
englobar en 6 línies de projecte, amb afectació a tots els àmbits de la Recepta
Electrònica (prescripció, hospitalari -específic per la prescripció i dispensació de
l’MHDA i la NED- i dispensació), i es preveu un volum de treball similar de cara al
2020 / 2021 /2022, amb l’objectiu de disposar de les millores del sistema que
permetin un increment de la qualitat assistencial.



Identificació i definició de millores en el sistema
La Recepta Electrònica es troba en constant evolució, essent dues de les línies de
treball prioritàries el desenvolupament d’ajudes per a la millora de la qualitat de
prescripcions i dispensacions i la integració de tota la medicació del pacient; amb tot,
l’objectiu principal és incrementar la seguretat clínica i sostenibilitat del sistema.
Per a tal fi, s’han identificat les següents millores a desenvolupar al sistema de
Recepta Electrònica:
Nous tractaments:
o

Millores de la prescripció i dispensació electròniques de l’MHDA i la NED,
incloent la definició del model per a la connexió amb l’RPT i la integració amb
facturació

o

Incorporació dels tractaments de manteniment amb metadona (TMM) a
Recepta Electrònica: enguany es treballarà per desenvolupar la prescripció i
dispensació dels TMM dispensats a les oficines de farmàcia; així mateix,
s’iniciarà la definició del model de les fases posteriors del projecte, a
desenvolupar a partir de l’any vinent, i corresponents als TMM dispensats als
CAS. Les principals dificultats associades a aquestes fases del projecte
seran, d’una banda, l’adaptació tecnològica dels programaris del CAS -
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actualment només estan preparats per la prescripció electrònica, i no la
dispensació- i, principalment, la necessitat de revisió dels procediments de
treball de dispensació actuals dels CAS i de l’ús dels dipòsits de
medicaments, fet que es preveu que farà necessària la revisió de la normativa
actual i del programa de tractaments de manteniment amb metadona.

SERVEI CATALA DE LA SALUT

Incorporació de nous col·lectius de professionals sanitaris
o

Actualment hi ha col·lectius de professionals sanitaris que han de prescriure
els tractaments en receptes paper. Es donarà continuïtat a la línia
d’incorporació al sistema de Recepta Electrònica de les prescripcions dels
col·lectius d’odontologia, podologia -Unitat de Peu Diabètic dels hospitals del
SISCAT- i infermeria.

o

En aquest últim cas, probablement serà necessari abordar el projecte per
fases, una primera per productes sanitaris i fàrmacs sense recepta, i una
posterior per fàrmacs amb recepta.

Incorporació de nous col·lectius de pacients
o

Durant aquest any 2019 s’habilitarà el sistema de Recepta Electrònica per tal
de permetre la prescripció i dispensació electròniques als pacients
mutualistes (MUFACE, MUGEJU, ISFAS) de cobertura pública -subjecte a la
signatura del conveni entre CatSalut i les mutualitats-. En tot cas, al 2020 serà
necessari desenvolupar algunes millores del model, d’entre les quals destaca
el tractament dels pacients amb doble titularitat (mutualitat, INSS).

Millores dels projecte d’interoperabilitat
o

Una de les grans fites de l’any 2018 va consistir en la posada en marxa de la
interoperabilitat estatal, permetent la dispensació electrònica a una altra
Comunitat Autònoma de prescripcions electròniques fetes a Catalunya i la
dispensació electrònica a Catalunya de prescripcions electròniques fetes a
altres Comunitats. No obstant això, el projecte d’interoperabilitat estatal està
en constant evolució i caldrà fer-ne les adaptacions pertinents del sistema de
Recepta Electrònica, en coordinació amb el Ministeri de Sanitat, Consum i
Benestar Social.

o

Un gran repte per enguany serà la posada en marxa del nou sistema per a la
verificació i autenticació de medicaments. No només serà necessari el
desenvolupament tecnològic del sistema de Recepta Electrònica, centres
sanitaris i oficines de farmàcia, sinó que també se’n veuran afectades
l’operativa i organització. Serà necessari definir i establir mecanismes de
control, valorar l’efectivitat del nou model i desenvolupar les millores que
donin resposta a les necessitats que s’identifiquin. Així mateix, també caldrà
donar un suport específic als centres en el procés d’adaptació i implantació
del nou sistema.

o

També serà necessari el desenvolupament de la prescripció i dispensació
electròniques -a Catalunya- a pacients d’altres Comunitats Autònomes, que
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permetrà: l’increment del grau d’implantació de la Recepta Electrònica, la
millora de la seguretat clínica dels tractaments prescrits a aquests pacients en
poder aplicar-los les validacions del sistema de Recepta Electrònica i la
millora en la gestió de les receptes i simplificació del procés de facturació per
part de les oficines de farmàcia.

SERVEI CATALA DE LA SALUT

Altres millores
També serà necessari desenvolupar millores de:
o La funcionalitat d’indicació terapèutica, per tal d’ajustar-la a la realitat
assistencial
o La funcionalitat de les alertes genèriques, d’una banda, per facilitar-ne la
gestió per part de la Direcció de Recepta Electrònica i, d’altra banda, per ferles extensives a nous tractaments i col·lectius de professionals sanitaris
o La validació de la posologia, per tal de facilitar-ne la gestió de les unitats de
mesura permeses per cada fàrmac a les entitats proveïdores.


Suport a l’evolució del model de Recepta Electrònica
Un dels eixos de treball prioritaris del projecte de Recepta Electrònica consisteix en la
millora de l’adequació i qualitat de les prescripcions, la seguretat clínica i la
disminució d’errors potencials. En aquest marc, l’any 2018 es va definir el Pla de
Treball per evitar la generació de prescripcions potencialment elevades, que inclou,
entre d’altres mesures, l’establiment de filtres no descartables per determinats
productes, és a dir, que si la prescripció no supera els valors establerts, no serà
possible incorporar-la al pla de medicació del pacient.
Amb tot, durant el 2020 es definirà un circuit alternatiu de prescripció per aquells
casos en què estigui justificat des d’un punt de vista clínic i assistencial fer una
prescripció amb més envasos per interval o per prescripció del màxim permès. El que
es planteja és que la prescripció es pugui enregistrar al sistema de Recepta
Electrònica, però que quedi pendent de confirmació per part d’un responsable de
l’equip assistencial. Fins que la prescripció no hagi estat confirmada, no es podrà
dispensar.
Més enllà de la definició dels valors que es considera que no es poden superar, que
requerirà de la revisió de fonts d’informació clíniques i l’anàlisi de dades de la
prestació farmacèutica, la posada en marxa d’aquest circuit alternatiu de prescripció
tindrà un gran impacte i afectació a múltiples àmbits:
En primer lloc, tecnològic, de desenvolupament del sistema de Recepta Electrònica i
adaptació de les estacions clíniques, en segon lloc, normatiu, doncs caldrà adaptar la
normativa vigent a la nova figura, responsable de “confirmar” els tractaments, en
tercer lloc, d’organització, ja que caldrà crear i fer nous circuits de gestió del nou
perfil sanitari i, en quart lloc, de procediments de treball, donat que les entitats hauran
d’adaptar els circuits que tinguin establerts actualment per donar cabuda al nou
procés de confirmació de la prescripció.
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Així mateix, també serà necessari desplegar el nou circuit aplicant una gestió del
canvi, doncs caldrà assegurar que els pacients amb necessitats especials puguin
accedir a la seva medicació, independentment del proveïdor origen de la prescripció.

SERVEI CATALA DE LA SALUT

En la línia de l’evolució del model actual de Recepta Electrònica, també serà
necessari desenvolupar la possibilitat de prescriure per SNOMED, concepte del
Catàleg de Productes Farmacèutics que engloba el principi actiu, la dosi i la forma
farmacèutica dels fàrmacs.
Aquesta millora suposarà un impacte elevat tant pel sistema de Recepta Electrònica
com pel Catàleg de Productes Farmacèutics i el DataMart, per l’explotació de les
dades, però contribuirà a agilitar i facilitar el desplegament de l’MHDA en Recepta
Electrònica, donat que és habitual que els hospitals prescriguin aquesta medicació
per SNOMED (o alguna codificació assimilable) en possibilitar una millor gestió dels
estocs als serveis de farmàcia hospitalaris; en tot cas, la funcionalitat es farà
extensiva també pels tractaments en recepta. D’altra banda, tindrà aplicació directa a
la interoperabilitat estatal, ja que hi ha Comunitats Autònomes que prescriuen per
SNOMED.
També serà necessari desenvolupar un Pla de Contingència que possibiliti
l’enregistrament en diferit dels tractaments prescrits durant un episodi de no
disponibilitat del sistema. Tot i que aquests tenen lloc de manera excepcional, en
aquests casos actualment la prescripció passa per l’emissió de receptes paper, el
que provoca que a aquestes prescripcions no se’ls apliquin les validacions del
sistema i que el pacient no disposi del pla de medicació integrat. Per tant, la nova
funcionalitat permetrà l’ampliació de l’ús del sistema, així com un increment de la
seguretat clínica i l’eficiència.
Per últim, les eines que ofereix actualment el sistema de Recepta Electrònica per
prescriure els tractaments de posologia variable són limitades; donada la importància
de disposar de dades de qualitat que permetin la validació que la dosi i pauta
prescrites són adequades i que el pacient disposi de la informació de detall que li
permeti prendre la medicació segons la pauta establerta pel metge, es facilitarà i
millorarà la prescripció d’aquests tractaments.
Aquest projecte serà d’elevada complexitat, en aquest sentit, es dividirà en diferents
fases, subjectes a disposar de la prescripció per SNOMED; pel 2020 es preveu
evolucionar la solució pels ajustos d’MHDA i NED per tal de possibilitar d’inducció o
múltiples (1 prescripció – “n” ajustos) i definir el model per enregistrar els tractaments
de posologia variable al sistema de Recepta Electrònica, a desenvolupar
posteriorment.


Desplegament de noves funcionalitats d’atenció farmacèutica a les oficines de
farmàcia
El paper de les oficines de farmàcia a la Recepta Electrònica no es limita a la
dispensació de la medicació, sinó que va molt més enllà, doncs els professionals
dispensadors també porten a terme tasques d’indicació farmacèutica, que implica
l’ajuda al pacient en la correcta presa de decisions per l’autocura de la seva salut, i el
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seguiment farmacoterapèutic, que es basa en una major implicació del farmacèutic
amb la monitorització i registre sistemàtic de la teràpia que rep el pacient.

SERVEI CATALA DE LA SALUT

Aquesta atenció integral al pacient, anomenada atenció farmacèutica, que porten a
terme les oficines de farmàcia contribueix a disminuir significativament els problemes
relacionats amb els medicaments i ajuda a millorar el compliment, l’efectivitat i, en
conseqüència, l’ús racional dels mateixos.
En aquest sentit, és necessari posar a l’abast dels professionals de les oficines de
farmàcia eines perquè el pacient obtingui el màxim benefici dels medicaments i per
limitar els riscos que comporten, en col·laboració amb el CCFC.


Manteniment, evolució i millora de la gestió del Sistema Expert de Prescripció
de Recepta Electrònica
Caldrà continuar treballant en evolutius del Sistema Expert de Prescripció,
consistents tant en millores de les dimensions ja existents com noves validacions, no
només per incrementar la seguretat clínica i la sostenibilitat del sistema, sinó també
per alinear-se amb les polítiques farmacèutiques a nivells estatal i europeu.
Dins dels evolutius a abordar, en destaquen dos d’especialment crítics i elevada
afectació: d’una banda, seria recomanable la connexió del sistema amb la Història
Clínica de Catalunya, el que permetria l’ús de variables clíniques en les validacions
del Sistema Expert i, per tant, que les validacions s’ajustessin millor a l’evidència
clínica, així com l’aplicació de noves validacions d’interès assistencial.
D’altra banda, caldria habilitar el sistema per tal que, sempre que sigui possible, no
sigui obligatori que el metge completi totes les dades de la prescripció perquè pugui
obtenir els resultats de les validacions del Sistema Expert; aquesta millora permetria
incrementar significativament la usabilitat, agilitat i ergonomia de l’eina per part dels
professionals i, per tant, el grau d’utilització dels avisos.
Un altre gran evolutiu que podria plantejar-se és l’aplicació de les regles del Sistema
Expert als àmbits de dispensació (oficines de farmàcia) i ordre mèdica (medicació
administrada als centres sanitaris).
El Sistema Expert es caracteritza, entre d’altres, per la facilitat amb què els metges
poden gestionar els avisos que es generen i la informació de valor afegit que els
aporten de cara a decidir si s’escau descartar l’avís i inserir la prescripció al pla de
medicació del pacient o bé modificar o aturar la prescripció.
Pel que fa al procés de definició i revisió del contingut del Sistema Expert,
responsabilitat de la Direcció de Recepta Electrònica en col·laboració amb la
Gerència d’Harmonització Farmacoterapèutica, seria recomanable millorar el circuit
actual, consistent en l’ús de fulls de càlcul, cap a l’ús d’una eina integrada amb el
catàleg de productes farmacèutics que faciliti la gestió de les regles.
Mentre no es disposi d’aquesta eina, continuarà essent necessari disposar d’un
suport a la validació creuada i comprovació de la consistència de les dades en cada
nova càrrega de regles al Sistema Expert, és a dir, d’un control de qualitat de les
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regles (des d’un punt de vista tècnic, no de contingut), a adaptar a cada nova versió
del Sistema Expert que es desplegui.
Per últim, continuarà essent necessari el suport a la Direcció de Recepta Electrònica
en l’anàlisi i interpretació de les dades d’ús de les regles del Sistema Expert per part
dels metges.

SERVEI CATALA DE LA SALUT



Formació de la Recepta Electrònica i dels programaris d’estació clínica
El sistema de Recepta Electrònica posa a l’abast dels professionals sanitaris
diferents funcionalitats que poden contribuir a millorar la seguretat clínica i la
sostenibilitat.
No obstant això, l’efectivitat de les eines de què disposa el sistema depèn en gran
mesura, d’una banda, de la implementació que se n’hagi fet a les estacions clíniques
i, d’altra banda, del coneixement que en tinguin els professionals sanitaris de la
funcionalitat, tant a nivell del comportament del sistema com del seu programari de
prescripció/dispensació.
Pel que fa a aquest últim punt, l’experiència adquirida en els darrers any ha posat de
manifest certes deficiències en la formació dels professionals sanitaris. Cal tenir en
compte que el volum de professionals que interactuen amb el sistema és tan elevat
que es requereix disposar de circuits -i material- que permetin garantir que tots els
professionals tenen sempre tota la informació i formació que requereixin per tal
d’utilitzar correctament el programari d’estació clínica, traient-ne el màxim profit de
totes les funcionalitats que ofereix el sistema de Recepta Electrònica.
Aquests circuits són responsabilitat de cada entitat proveïdora; en tot cas, des de
CatSalut és necessari posar a disposició de les entitats eines que ajudin en aquesta
tasca tan complicada. Donat que el sistema de Recepta Electrònica es troba en
contínua evolució i que el moviment de professionals és constant (amb
incorporacions i baixes contínues de nous professionals als centres sanitaris), la línia
de suport a la formació haurà de ser continuada en el temps.



Definició i execució d’una estratègia de desplegament de les funcionalitats de
Recepta Electrònica
Els més de 1.000 milions de dispensacions de receptes prescrites electrònicament
posen de manifest que la Recepta Electrònica és una realitat consolidada al territori.
Arribat a aquest punt de maduresa, el sistema està en constant evolució funcional,
incorporant nous requeriments que permeten la millora de la qualitat de les
prescripcions i dispensacions.
Quan es va iniciar la Recepta Electrònica, es va optar per un model que prenia en
consideració la diversitat de proveïdors de serveis de salut; en aquest sentit, les
entitats van poder mantenir els programaris d’estació clínica que estaven utilitzant
amb anterioritat a la connexió amb SIRE.
En conseqüència, per tal que els professionals sanitaris puguin fer ús de les noves
funcionalitats del sistema, és necessari que les entitats hi adeqüin les estacions
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clíniques. Tot i que actualment ens trobem en transició cap a l’ús de l’ECAP com a
programari únic de prescripció, mentre duri aquest escenari és necessari establir i
posar en marxa una estratègia que permeti, entre d’altres, assegurar que les entitats
proveïdores s’adapten a les funcionalitats del sistema de Recepta Electrònica, evitar
la duplicitat de desenvolupaments i manteniments del sistema de Recepta
Electrònica i dels programaris d’estació clínica de les entitats i garantir l’equitat
d’accés al medicament (prestació farmacèutica) a tots els pacients, independentment
del proveïdor de servei.
D’altra banda, a dia d’avui tots els hospitals del SISCAT i ASSIRs han iniciat la
prescripció electrònica i s’està completant el desplegament del sistema de Recepta
Electrònica a nivell dels equips de la XSM i dels centres sociosanitaris. Caldrà dur a
terme iniciatives que permetin completar el desplegament i consolidar la Recepta
Electrònica a tots els àmbits, duent a terme iniciatives que ajudin a incrementar el
grau d’implantació.
Per a tal fi, s’acompanyarà les entitats, conjuntament amb el territori, en el seu
procés d’incorporació al sistema, donant suport tant a les entitats que ja s’han
incorporat com a aquelles que encara ho han de fer.


Acompanyament específic a les entitats en el desplegament de funcionalitats
estratègiques
L’experiència demostra que portar a terme un acompanyament específic a les
entitats en el procés de desplegament de les funcionalitats resulta de gran utilitat,
donat que no només permet fer-ne un seguiment exhaustiu de l’estat de situació
actual i el grau d’avanç, sinó també identificar millores clau per a facilitar el
desplegament a la resta d’entitats proveïdores i centres sanitaris. Així mateix,
fomenta que els desenvolupaments es portin a terme en un menor període de temps
i amb garanties d’èxit, donat que les entitats tenen una porta de comunicació directa i
àgil amb els responsables -tant funcionals com tècnics- del sistema de Recepta
Electrònica.
Actualment s’estan portant a terme pilotatges de 3 projectes estratègics de Recepta
Electrònica: la incorporació de l’MHDA i la NED a Recepta Electrònica i els projectes
de mobilitat de l’APP Adherència, que té com a objectiu fomentar i permetre el
seguiment de l’adherència del pacient a determinats tractaments, i de la solució per a
la prescripció en itinerància, que possibilitarà la incorporació a Recepta Electrònica
dels tractaments prescrits a domicili.
En primer terme, s’elaboraran els plans de desplegament d’aquestes funcionalitats al
territori, conjuntament amb la Divisió d’Acció Territorial; un cop s’hagin definit, es
portarà a terme l’acompanyament específic a les entitats, amb l’objectiu d’agilitar-ne
el desplegament i assegurar que la implementació s’ajusta a les directrius establertes
per la Direcció de la Recepta Electrònica, identificant les possibles dificultats per part
dels equips usuaris del sistema i plantejant i implementant accions de millora
específiques d’acord amb el territori.
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Suport a la governança d’ECAP i gestió de la Unitat Promotora de Farmàcia

SERVEI CATALA DE LA SALUT

A dia d’avui hi ha un total de 23 programaris de prescripció. Amb l’objectiu
d’incrementar l’eficiència del sistema sanitari català, s’ha decidit que l’ECAP -la
titularitat del qual és de CatSalut- esdevingui el programari únic del sistema sanitari
català en l’àmbit de la prescripció.
Per a tal fi, s’ha signat un conveni entre el CatSalut i l’ICS per a l’establiment d’un
marc de col·laboració conjunt, que inclou 3 encàrrecs de gestió a l’ICS: pel
manteniment tècnic en concepte de recurrent i sota demanda de la plataforma
transaccional de l’atenció primària ECAP, per les funcions de gestió i organització
funcional de la plataforma ECAP exercides pel Centre de Competència Funcional
(CCF) d’ECAP i per les funcions d'anàlisi i provisió d’informació pels professionals
assistencials i als EAP de la plataforma ECAP.
El nou model de governança de l’ECAP estableix la divisió de la gestió del
programari en 7 unitats de negoci, entre les quals es troba la de Farmàcia, que és la
que inclou, entre d’altres, els requeriments corresponents a la prescripció electrònica.
Així mateix, la nova governança estableix que cada unitat de negoci estigui coliderada per dos responsables, un de CatSalut i un altre de l’ICS.
En aquesta línia, s’ha acordat la incorporació de la Divisió de Prestacions
Farmacèutiques de la Gerència de Prestacions Farmacèutiques i Accés al
Medicament de CatSalut a la Unitat Promotora de Farmàcia de l’ECAP, que requerirà
que la Direcció de la Recepta Electrònica disposi d’un suport específic, en primer
terme, a la definició de la metodologia de treball a emprar en la gestió de la Unitat i,
posteriorment, a l’execució de les tasques que se’n derivin.
Amb tot, la coordinació entre el sistema de Recepta Electrònica i l’ECAP serà crítica
per tal de garantir l’optimització dels recursos i una correcta transició cap a l’ECAP
com a programari únic, garantint sempre l’equitat d’accés a les funcionalitats a tots
els proveïdors.
3. Justificació de la necessitat de contractar
Atès que el Servei Català de la Salut no disposa de mitjans propis suficients//adequats per a
poder realitzar aquesta feina, es proposa encarregar la contractació de mitjans externs per
a la seva realització, d’acord amb el que preveu l’article 30.3 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del Sector Públic.
4. Determinació del preu del contracte
D’acord amb el que preveu l’article 102 del a Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del Sector Públic i les característiques de la contractació, el preu del contracte s’establirà a
partir dels preus unitaris//preus hora que resultin de l’adjudicació.
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5. Previsió de pròrroga del contracte
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Donada la complexitat i l’abast temporal de les tasques previstes, és necessari preveure les
pròrrogues d’aquest contracte, donant continuïtat a l’equip assignat a aquestes tasques i
aprofitant l’experiència i els coneixements adquirits així com la representativitat davant dels
diferents agents, factors clau per a dur-les a terme amb èxit.

6. Valor estimat del contracte
D’acord amb l’objecte, es preveu un import màxim per a aquesta contractació de 70.050
euros (sense IVA) en el període 1/10/2019 al 31/12/2019. Es preveu la possibilitat de tres
pròrrogues per al 2020, 2021 i 2022, amb valors proporcionals com a màxim de 280.200
euros sense IVA per cada any addicional.

Josep Torrent Farnell
Responsable de l’Àrea del Medicament
Barcelona, 09.05.2019

Document electrònic administratiu garantit amb signatura electrònica amb certificats del
Consorci AOC. La política de signatura aplicable és "Condicions tècniques de signatura
electrònica dels actes administratius i de les manifestacions de voluntat en suport
informàtic".
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