Consulta Oberta al Mercat (Open Market Consultation) pel servei de millora de l’atenció i la
qualitat de vida dels pacients pluripatològics post-ictus.

L’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) preveu la realització d’una licitació que té per objectiu
principal millorar el procés d’atenció i seguiment dels pacients pluripatològics post-ictus de l'àrea
d'influència de l'Hospital Universitari de Bellvitge mitjançant la millora de l'abordatge integral, la
millora en la coordinació entre professionals, la incorporació d’innovacions tecnològiques que
facilitin el seguiment actiu d’aquests pacients, apoderar-los en la gestió de la seva malaltia i
dissenyar nous processos de treball que millorin l’efectivitat, l’eficiència, l’eficàcia.
El present projecte, esta cofinançat per la Unió europea a traves de fons procedents del
Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de Catalunya 20142020 que impulsa la realització de projectes de compra pública d’innovació en el marc del
Sistema Sanitari Integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT). Per aquest motiu el projecte
s’emmarca en el Pla de Salut de Catalunya 2016-2020, L’Estratègia de recerca i innovació per a
l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) i el Programa de compra pública d’innovació
de la RIS3CAT.
1. Objectius específics
•
•
•
•

Millorar la monitorització del pacient per reduir el risc de patir un nou episodi d’ictus o
qualsevol de les patologies de risc
Millorar l’adherència al tractaments farmacològics i rehabilitadors
Millorar la comunicació i coordinació entre nivells assistencials facilitant una visió
holística del pacient de cara a la presa de decisions
Reduir l’ús de recursos innecessaris com les visites a atenció primària i a atenció
especialitzada

2. Context
2.1 L’Hospital Universitari de Bellvitge
L´Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) forma part de la Gerència Territorial Metropolitana Sud
de l’Institut Català de la Salut (ICS) i és un dels hospitals acreditats a Catalunya com a centre de
tercer nivell. La seva àrea de referència comunitària és de més de 300.000 habitants de
l’Hospitalet i el Prat de Llobregat. Aquest projecte es vol focalitzar pels pacients de l’àrea del
Delta de Llobregat, vinculats assistencialment als hospitals de Bellvitge i Viladecans. que servirà
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de base per a posar en marxa el projecte en una primera fase i ampliar-la a la resta del territori.
Aquest àmbit es caracteritza per cobrir una població d’aproximadament 550.000 habitants i
consta de 2 hospitals d’ aguts, recursos soci-sanitaris i 17 Centres d’Atenció Primària (4 de
l’Hospitalet Sud, 3 d’Hospitalet centre, 3 de El Prat de Llobregat i 7 de Viladecans) on hi treballen
més de 120 unitats bàsiques assistencials (equips de metge i infermera d’ atenció primària).
2.2 L’ictus en la seva fase crònica
El pacient que ha patit un ictus esdevé el paradigma del pacient crònic complex, que requereix
d’un abordatge específic i multidisciplinari. En molts d’aquests pacients conflueixen alhora
diverses patologies cròniques considerades factors de risc de patir un nou esdeveniment
cardiovascular i, sovint, circumstàncies socials difícils com la dificultat de rebre suport adient en
el seu entorn familiar.
És fonamental facilitar una millor coordinació i continuïtat assistencial, així com una
infraestructura diagnòstica i TIC que permeti un seguiment de l’estat de salut dels pacients per
actuar de forma proactiva i per fomentar la seva autocura i una rehabilitació suficient en el
temps i d’intensitat adequada. Tot això possibilitarà un salt qualitatiu molt important en la salut i
qualitat de vida dels pacients.
3. Escenari actual
Actualment l´ictus és gestionat adequadament durant la seva fase aguda gràcies, entre d’altres, a
la iniciativa Codi Ictus, actuació sanitària prehospitalària basada en el reconeixement precoç dels
signes i símptomes d'un ictus, amb la consegüent priorització de cures i trasllat immediat per
part dels Serveis d'Urgència a un hospital amb Unitat d'ictus; així els professionals clínics poden
coordinar-se per gestionar amb la major eficàcia l´episodi agut de l´ictus en el menor temps
possible.
Tanmateix, després de la fase aguda i una vegada el pacient és donat d´alta, ens trobem amb la
necessitat de millorar l’abordatge en l’actuació sanitària. En aquest sentit es detecten múltiples
àrees de millora en aquesta etapa com baixa adherència a la rehabilitació, incompliment
terapèutic, reingressos, descompensacions, recurrències d’ictus i elevat nombre de visites.
Les principals necessitats de millora detectades pels professionals en les sessions de treball
realitzades són:
•
•

Cal millorar la monitorització del pacient per disminuir el risc de patir un nou episodi
d’ictus o qualsevol de les patologies de risc.
Millorar l’adherència als tractament farmacològics i rehabilitadors.
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•
•

Millorar la comunicació i coordinació entre nivells assistencials facilitant una visió
holística del pacient de cara a la presa de decisions.
Cal reduir l’ús de recursos innecessaris com les vistes a atenció primària i a atenció
especialitzada.

4. Especificacions funcionals
Les diferents solucions a implementar per a l’abordatge de l’atenció integral del pacient postictus que implicaran una renovació organitzacional es detallen en el quadre adjunt.
Es vol posar en valor que el present projecte té l’ànim d’incorporar elements singulars
innovadors o en combinació que, en l’actualitat, no es troben consolidats al mercat o bé estan
en fase pilot o de creixement.
Elements del projecte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Reorganització del procés assistencial per als pacients amb ictus.
Desenvolupament del Pla de Salut personal del pacient
Eines d’educació sanitària i corresponabilitat del pacient
Desplegament de la infraestructura diagnòstica de suport al seguiment de les patologies
de risc.
Sistema d’informació per a pacients
Serveis de suport remot a pacient
Pla de formació per a pacients i professionals, i Gestió del canvi per als professionals.
Pla de comunicació
Mesura de resultats

5. Especificacions tècniques
1. Millora de processos
Una millora assistencial en termes de qualitat, eficiència i efectivitat passa, en primer lloc, per
assegurar que les metodologies de treball estan dissenyades sota aquests criteris.
En aquest sentit es valoraran de forma molt positiva aquelles propostes dels proveïdors que
incorporin a l’equip professional en el disseny dels nous processos. Els professionals concentren
un gran coneixement de la pràctica clínica que pot ser molt profitosa a l’hora de crear noves
maneres de treballar així como incorporar eines i funcionalitats que realment satisfacin les seves
necessitats i les dels pacients.
Servei de consultoria que aporti la redefinició d’un nou procés que doni resposta a les
necessitats actuals d´aquests tipus de pacients i que augmenti el rigor de la pràctica clínica, així
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com redueixi la variabilitat assistencial.
S’espera que es treballi conjuntament amb els professionals per elaborar una proposta
consensuada dels nous processos utilitzant metodologia que encaixi amb la pròpia utilitzada en
l’àmbit de Gerència Territorial Metropolitana Sud. S’haurà d’exposar el mètode empleat en
reorganització de processos per avaluar que s’ajusti a la visió i mètode existent a l’Hospital i que
estigui alineada.
2. Desenvolupament d’un pla de salut personalitzat
Entenem per ‘Pla de Salut’ o ‘Pla de Cures’ personalitzat l'estandardització de les actuacions dels
professionals sanitaris i dels propis pacients amb l'objectiu d'identificar les necessitats de salut
del pacient, establir els plans més adequats per resoldre les necessitats identificades i actuar de
forma específica per resoldre les necessitats de salut identificades
El pla de salut ha d’entregar-se al pacient en el moment de l’alta hospitalària i ha de contenir els
objectius pactats de paràmetres biomètrics, activitat física, fàrmacs i consell de cures en salut.
3. Educació sanitària i apoderament del pacient
Per a una bona recuperació i manteniment de l’estat de salut del pacient abans i després dels
procediments assistencials és molt important que aquest rebi la informació adequada en un
llenguatge entenedor, de forma accessible i sempre supervisada per un professional especialitzat
en la seva patologia.
En aquest sentit, es contempla el desenvolupament d’eines i aplicacions per a l’educació i
corresponsabilització del pacient permetrà que aquest prengui major consciència i conegui el seu
estat de salut, esdevenint més actiu en la gestió de la seva pròpia malaltia.
4. Desplegament de la infraestructura de seguiment de les patologies de risc dels pacients
Per tal de garantir el millor control possible de les principals patologies que constitueixen un
factor de risc de nous episodis d’ictus o de reingressos, s’ha de promoure que els pacients
realitzin les determinacions diagnòstiques de seguiment que es recomanen a les guies clíniques
per a cadascuna de les seves patologies de risc.
En funció de les patologies de risc de cada pacient i canviant/adaptant-se a la seva evolució en el
temps, el Pla de Salut determinarà quines patologies cal monitoritzar en cada cas.
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El servei ha d’incloure el desplegament d’infraestructures diagnòstiques i de seguiment de
paràmetres biomètrics tan als centres de salut com a domicili de pacient.
5. Sistema d’informació per a pacients
Es disposarà d’una aplicació per tal de donar resposta als requeriments i definicions dels punts 2 i
3, així com un punt de recollida dels paràmetres biomètrics en els domicilis dels pacients.
L’aplicació disposarà d’un mòdul de d’informació i educació per el pacient, un mòdul de
rehabilitació que permetrà el seguiment i execució del pla de rehabilitació del pacient i un mòdul
de pla de salut que permetrà consultar i fer el seguiment del pla de salut del pacient.
A nivell tecnològic l’aplicació serà multiplataforma i responsiva. Estarà integrada amb la
plataforma de Telemedicina de l’hospital, tant a nivell de variables registrades en l’aplicació com
a nivell d’autentificació d ‘usuaris. Totes les comunicacions s’hauran de realitzar de forma segura
i amb protocols estàndards HL7 i OMH (Open mHealth).
6. Servei de suport remot del pacient
S’oferirà un primer nivell de suport telefònic per tal de resoldre dubtes de caràcter operatiu als
pacients amb dispositius d’autocontrol. Aquest nivell de suport servirà de filtre, evitant
desplaçaments innecessaris dels pacients als centres sanitaris.
7. Pla de Formació per pacients i professionals, i Gestió del Canvi per als professionals
És important desenvolupar un pla de formació en la seva malaltia als propis pacients i els seus
cuidadors, per assegurar l’apoderament en la gestió de la seva malaltia i el correcte ús de les
eines o tecnologies que es pretenen incorporar en aquesta nova gestió de pacient.
De la mateixa manera, es definiran les necessitats de formació a professionals en les noves vies
clíniques i estàndards d’actuació definits per a aquests pacients i en l’ús de les noves eines que
s’introduiran al llarg del procés.
La gestió del canvi haurà de contemplar un pla detallat que haurà de facilitar i executar el
proveïdor/s i que inclourà com es durà a terme la implementació de nous processos, gestió de
les persones, adquisició de noves habilitats i competències per tal de que la implementació del
projecte sigui un èxit.
8. Pla de comunicació del projecte
Donat l’impacte de l’ictus en l’entorn social i sanitari, per tal de contribuir a la seva escalabilitat,
la comunicació del projecte és essencial.
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Aquest pla haurà de contenir els recursos, estratègies i canals per a que la comunicació interna i
externa sigui efectiva i ajudi a difondre el progrés del projecte amb èxit.
9. Mesura de resultats
És fonamental la mesura de resultats per avaluar l’impacte del projecte. Es persegueix, doncs,
seguir un mètode i model per a aquesta avaluació objectiva.
5.1 Mètode de contractació: la compra pública d’innovació
Actualment la compra de dispositius, material sanitari i serveis associats suposa un import molt
important per l’HUB i no existeix necessàriament una vinculació entre aquestes partides. En les
licitacions anteriors no es consideraven altres aspectes a part de la contraprestació econòmica i
les característiques tècniques dels dispositius. Manca un incentiu per facilitar una més estreta
col·laboració entre el(s) proveïdors i l’hospital amb un mateix objectiu de proveir major salut per
als pacients vetllant per l’eficiència del sistema de salut.
En aquest sentit fins a la data, hi ha hagut manca d’un plantejament de risc compartit en el
tractament del pacients entre el proveïdor i l’hospital que permeti oferir una assistència integral
efectiva i segura.
Per tant, el model que es vol implementar és el d’adquirir un servei integral per a la millora de la
gestió dels pacients pluripatològics crònics post-ictus on es deixarà de facturar individualment els
productes utilitzats per assumir tota la necessitat associada a aquest maneig.
Aquests plantejament de risc compartit es basa en la definició d’uns objectius a assolir en
períodes determinats i en el pagament d’un % establert del total del pressupost en funció de
l’assoliment d’aquests objectius.
5.2 Seguiment i control: experiència del pacient i implicació dels professionals
Un dels factors clau per a l’èxit del projecte és la satisfacció del pacients i professionals així com
aconseguir la seva màxima implicació. En aquest sentit, s’incorpora al desenvolupament del
projecte la realització d’enquestes periòdiques de satisfacció i opinió al personal i pacients que
permetin obtenir la seva opinió i serveixin de suport per a fer un seguiment i control de
l’execució de les tasques del projecte.
Altres consideracions
Per tal d’arribar a una definició completa de la licitació, d’acord amb els requisits de la compra
pública innovadora, es procedirà a realitzar una consulta oberta al mercat (Open Market
Consultation – OMC), prèvia al procés de licitació. Els objectius de l’OMC són:
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•
•
•

Informar sobre el procés de licitació, per tal d’aconseguir la més àmplia participació de les
parts interessades;
Conèixer les característiques tècniques i la qualitat de les solucions proposades pel
mercat;
Permetre als interessats formular comentaris i suggeriments que seran considerats per
l’òrgan de contractació en la preparació de la licitació.

L’Hospital Universitari de Bellvitge vol posar de manifest que aquesta consulta no és vinculant a
efectes contractuals.
Els interessats poden participar en la consulta emplenant el següent qüestionari i enviant-lo
abans de les 14 hores del 28 d’octubre de 2019, a l’ HUB, carrer Feixa Llarga, s/n, planta 14,
08907 L’ Hospitalet de Llobregat. En el sobre amb la documentació a presentar es farà constar
una proposta "procés d’atenció i seguiment dels pacients post-ictus". Aquesta documentació es
presentarà en suport paper i suport informàtic (USB).
Metodologia i condicions de la Consulta al Mercat
Us agrairem que contribuïu a la iniciativa de licitació del “servei de millora de l’atenció i la
qualitat de vida dels pacients pluripatològics post-ictus” emplenant, totalment o parcialment, el
formulari.
Tota la informació que envieu amb aquest formulari s'utilitzarà (de manera no vinculant)
exclusivament per al propòsit de la realització d'aquesta consulta al mercat.
L’Hospital Universitari de Bellvitge, tret del que es disposa a continuació sobre el tractament de
dades personals, es compromet a no revelar a tercers la informació recollida en el aquest
document.
Informació relativa al tractament de dades de caràcter personal
En compliment del que es disposa en l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de protecció de dades de caràcter personal (d'ara endavant, LOPD), en el qual es regula el dret
d’informació en la recollida de les dades de caràcter personal, i d’acord amb el seu reglament de
desenvolupament, aprovat mitjançant el Reial decret 1720/2007, de 21 desembre (d'ara
endavant, RLOPD), es deixa constància dels punts següents:
a) La documentació requerida per participar en aquesta consulta oberta al mercat (d'ara
endavant, COM) que contingui dades de caràcter personal és necessària per participar-hi.
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b) Pel que fa a les dades de caràcter personal de persones físiques (treballadors, personal tècnic,
col·laboradors, etc.) que conté la informació presentada per les entitats interessades, els
participants garanteixen que prèviament han obtingut el consentiment de les persones afectades
per facilitar la informació esmentada amb la finalitat de participar en aquesta COM.
c) Les dades de caràcter personal relatives als interessats o al seu representant, en cas que sigui
una persona jurídica, i també les de tercers que es derivin de la presentació d’ofertes, tenen la
finalitat d'obtenir les dades suficients per dur a terme el procediment objecte d'aquesta COM.
Les entitats responen de l’exactitud i la veracitat de totes les dades personals facilitades.
d) Les persones interessades o afectades poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació
i oposició adreçant un escrit a la unitat de contractació de l’hospital universitari de Bellvitge com
a entitat responsable del tractament de dades esmentat, a l’adreça indicada a l’anunci previ,
adjuntant a l’escrit una còpia del DNI o qualsevol altre document oficial que acrediti la identitat
de la persona que exerceix el dret.
Les entitats s’obliguen a complir totes les obligacions establertes en la LOPD i en el
RLOPD.
Quan s’escaigui, les entitats que lliurin dades de caràcter personal a la Unitat de Contractació
administrativa de l’Hospital Universitari de Bellvitge sobre treballadors a càrrec n'han d'haver
sol·licitat prèviament el consentiment als treballadors afectats.
Les dades personals a les quals tinguin accés tant les entitats com l’Hospital Universitari de
Bellvitge a causa del desenvolupament de la COM, i també la documentació que l’HUB lliuri a
aquestes entitats en el marc de la relació, tenen caràcter confidencial i no poden ser objecte de
reproducció total ni parcial per cap mitjà o suport; no se’n pot fer ni tractament ni edició
informàtica, ni transmissió a terceres persones fora de l’estricte àmbit de l’execució directa
d'aquesta COM, ni tan sols entre la resta del personal que tingui o pugui tenir l’entitat.
Amb l’enviament d'aquest formulari, accepteu el tractament de les dades personals enviades.
Firmado digitalmente por CPISR-1
C Josep María Giménez Pérez
Fecha: 2019.09.17 15:59:23 +02'00'

Sr. Josep Maria Giménez Pérez
Director economicofinancer de l’HUB
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Qüestionari
Dades personals
Nom de l’Entitat
Direcció (carrer, codi postal, ciutat, país)
Tipus d’organització (PIME, empresa gran,
cooperativa, start-up, consorci…)
Persona de contacte
Posició de la persona de contacte
Telèfon
Correu electrònic

1. Descrigui breument l’Entitat, especificant els principals sectors de mercat i activitat en els
que està especialitzada:

(Màx 500 paraules)

2. La seva entitat està interessada en participar (en solitari o en col·laboració) en una
licitació per a l’Hospital Universitari de Bellvitge?
o SI
o NO

3. En relació amb la provisió de serveis similars als coberts per la present licitació, descrigui
si us plau:
o La seva experiència
o La forma en què la seva organització ha participat o participa en la provisió (en
solitari, com a subcontractació, com a part d’un consorci, …)
o El tipus de socis i el tipus de serveis coberts per ells (si s’escau)
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o Quins instruments us sembla que poden ser els més adequats per a una
participació col·laborativa en un procés innovador.

(Màx 1.000 paraules)
4. En referència al punt 1 del llistat d’Elements del Projecte, quin seria el seu plantejament
per avaluar l’impacte de la implementació de les vies clíniques i la reenginyeria de
processos poden millorar l’eficiència, efectivitat i seguretat en el maneig dels pacients
post-ictus? Existeixen altres solucions que puguin contribuir a millorar aquests aspectes?

(Màx 500 paraules)
5. En referència al punt 1 del llistat d’Elements del Projecte, quin seria el seu plantejament
per afavorir la participació dels professionals en el disseny dels nous processos de treball?

(Màx 500 paraules)
6. En referència al punt 1 del llistat d’Elements del Projecte, quina seria la seva experiència l
disseny dels nous processos de treball?

(Màx 500 paraules)
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7. En referència al punt 3 del llistat d’Elements del Projecte, quin seria el seu plantejament
de procés i tecnològic per a l’elaboració i desenvolupament d’un pla de salut
personalitzat per a cada pacient?

(Màx 500 paraules)
8. En referència al punt 4 del llistat d’Elements del Projecte, quines tècniques, productes o
solucions innovadors considera que poden incentivar l’apoderament del pacient? Quin
seria el seu plantejament per a l’assoliment dels objectius?

(Màx 500 paraules)
9. En referència al punt 4 del llistat d’Elements del Projecte, quines serien les patologies que
esdevenen factor de risc per aquests pacients per a les que pot oferir
solucions/tecnologia per assegurar el seu correcte seguiment i evolució? Llisti les
patologies que podria cobrir i per a quins nivells assistencials (hospital, atenció primària,
etc.).

(Màx 500 paraules)
10. En referència al punt 5 del llistat d’Elements del Projecte, descrigui la seva experiència en
projectes, solucions, aproximacions per a l’apoderament i corresponsabilitazió dels
pacients i/o els seus cuidadors en la gestió de la seva pròpia malaltia.
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(Màx 500 paraules)
11. En referència al punt 5 del llistat d’Elements del Projecte, indiqui els requisits o
estàndards de qualitat, connectivitat, seguretat i interoperabilitat més rellevants, en la
seva opinió, a tenir en compte.

(Màx 500 paraules)

12. En referència al punt 5 del llistat d’Elements del Projecte, descrigui la seva experiència.

(Màx 500 paraules)

13. En referència al punt 6 del llistat d’Elements del Projecte, quin seria el seu plantejament
en termes de canals, nivells i competències per oferir suport remot a pacient? Descrigui la
seva experiència en aquest aspecte.

(Màx 500 paraules)
14. En referència al punt 7 del llistat d’Elements del Projecte, quin seria el seu plantejament
per facilitar un pla d’adherència i continuïtat a la rehabilitació? Fer menció a les tècniques
i tecnologia.
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(Màx 500 paraules)

15. En referència al punt 5 del llistat d’Elements del Projecte, descrigui la seva experiència en
referència a plans d’adherència i continuïtat de rehabilitació.

(Màx 500 paraules)

16. En referència al punt 7 del llistat d’Elements del Projecte, quins serien els elements clau a
tenir en compte, en la seva opinió, per assegurar un bon pla de formació per a pacients?

(Màx 500 paraules)
17. En referència al punt 7 del llistat d’Elements del Projecte, quin seria el seu plantejament
per al maneig de la gestió del canvi?

(Màx 500 paraules)
18. En referència al punt 8 del llistat d’Elements del Projecte, quins són els elements que creu
que s’han de tenir en compte a l’hora d’establir un pla de comunicació del projecte?
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(Màx 500 paraules)
19. En referència al punt 9 del llistat d’Elements del Projecte, quin plantejament proposaria
en termes de mètode i estàndards per a la mesura de resultats?

(Màx 500 paraules)
20. Com creu que es pot establir un plantejament col·laboratiu i de risc compartit en
l’abordatge integral del procés d’atenció al pacient pluripatològic crònic post-ictus?

(Màx 500 paraules)
21. Quina informació considera rellevant i que creu que cal registrar per avaluar les millores
en efectivitat, eficiència, seguretat i qualitat assistencial al pacient pluripatològic crònic
post-ictus? Quines mètriques creu que caldria tenir en compte?

(Màx 500 paraules)
22. La seva entitat està preparada per completar satisfactòriament totes les parts implicades
d’aquest procés?
o SI
o NO
En cas de NO estar preparada: expliqui les raons.
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(Màx 500 paraules)
23. Descrigui les observacions generals referent a aspectes tècnics i econòmics que consideri
oportunes referents al projecte.

(Màx 500 paraules)
24. Com mesuraria l’adherència al tractament per part del pacient.

(Màx 500 paraules)

Nota: els interessats poden adjuntar al qüestionari, fulletons, fitxes tècniques, o qualsevol
material addicional que consideri d’utilitat per la present consulta.

Pàgina 15 de 15

