Consulta Oberta al Mercat per al projecte de CPI “SERVEI D’ATENCIÓ INTEGRAL ALS
PACIENTS AMB DOLOR CRÒNIC REFRACTARI MITJANÇANT TERÀPIES DE
NEUROMODULACIÓ ESPINAL” (NEUROMODUL)

1. Objectiu
L’objectiu d’aquest programa és introduir un nou servei que cobreixi adequadament les
necessitats dels pacients candidats a teràpies de neuromodulació espinal (estimulació de la
medul·la espinal ò EME i administració intratecal de fàrmacs ò AIF). Aquest nou servei no es
limita a la mera provisió dels dispositius implantables, l’assessorament durant el procés de prova
i implantació quirúrgica o la modificació posterior de l’administració (tant de corrent elèctric a
l’EME com de la dosi de fàrmac a l’AIF), amb la finalitat d’ajudar a resoldre els reptes de la
societat en el context de la Estratègia Europea 2020 per a un creixement intel·ligent, sostenible
i integrador.
El servei inclourà l’atenció al pacient durant tot el procés del tractament, incloent l’educació
terapèutica prèvia i posterior a la implantació (workshops per pacients i cuidadors amb pacient
expert), un call-center o sistema d’informació per resoldre problemes o dubtes durant tot el
procés, l’assistència tècnica durant els processos de prova, implant (explant) i ajust del
tractament, així com la monitorització i avaluació dels resultats d’aquesta teràpia (outcomes). El
servei planteja també el risc compartit en funció dels resultats, complicacions o disfunció dels
sistemes implantats, així com la formació continuada dels professionals sanitaris implicats en
aquesta teràpia (infermeria, facultatius).

2. Context
La Unitat de Dolor de l’Hospital Clínic de Barcelona, dona suport a diferents metges especialistes
(Metges de Família, Especialistes Hospitalaris) en el tractament dels pacients amb dolor crònic
de l’Àrea Integral de Salut Barcelona Esquerra (AISBE), cobrint, junt amb d’altres programes (C17, p.e), les necessitats sanitàries relacionades amb el dolor (agut i crònic) de 650.000 540.000
persones.
La neuromodulació espinal es defineix com a l’alteració de l’activitat nerviosa mitjançant
l’administració d’un estímul elèctric o de diversos agents químics a la medul·la espinal, amb la
finalitat de disminuir el dolor del pacient, incrementar la seva funció física i millorar la seva qualitat
de vida. Aquesta teràpia inclou l’estimulació elèctrica de la medul·la espinal (EME) i
l’administració intratecal de fàrmacs (AIF). L’EME està indicada en el tractament del dolor
neuropàtic refractari (la síndrome de fallida de la cirurgia d’esquena i la síndrome de dolor
regional complex tipus I), mentre que l’AIF està indicada tant en el dolor neuropàtic refractari com
en el dolor refractari oncològic. L’EME precisa de la implantació d’un neuroestimulador elèctric
(elèctrodes espinals connectats a un generador implantat subcutani, a mode de “marcapàs”),
mentre que la AIF precisa de la implantació d’un sistema d’infusió (catèter intraespinal connectat
a una bomba d’infusió a nivell subcutani o a un sistema extern). Ambdós sistemes comparteixen
lloc d’administració, tècnica quirúrgica i tecnologia.
Aquesta teràpia es considera el tractament d’última línia per a un grup de pacients que ha esgotat
totes les teràpies (no farmacològiques, farmacològiques i intervencionistes com les infiltracions)
que poden oferir la majoria d’especialistes mèdics i quirúrgics, per tal d’alleujar el dolor. El nombre
d’aquests pacients és variable, oscil·lant entre 15 -20 implants anuals en el cas de l’EME i entre
10-15 implants anuals en el cas de l’AIF.

3. Escenari actual
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L’escenari actual contempla únicament l’adquisició dels dispositius i l’assessorament tècnic
puntual durant i després de l’implant. Es proposa un canvi de paradigma amb un servei integral
fonamentat en l’atenció continuada al pacient i cuidadors, així com la implicació en l’avaluació
dels resultats; fet que creiem millorarà l’eficiència d’aquesta teràpia; un cop implementat aquest
programa es procedirà a l’anàlisi de cost-efectivitat del mateix. Creiem que és una proposta
innovadora, inèdita al territori i que es basa en l’assistència sanitària basada en el valor (valuebased healthcare).

4. Pilars i requeriments obert a propostes o millores del futur servei per al pacient
4.1 Workshop d'Informació a pacient i cuidadors abans de procediment (amb pacient expert)
Proposem al menys 3 workshops d'Informació anuals. Plantegem que l'empresa proveïdora
informi a pacients i cuidadors adequadament, amb mètodes audiovisuals d'excel·lent
comprensió, amb testimonis o experiències d'altres pacients i que tinguin l'oportunitat per discutir
les diferents opcions, així com fer totes les preguntes pertinents. Sovint, en el context clínic del
dia a dia d'una Unitat de Dolor és difícil aportar tota la informació necessària, així com donar
temps al pacient a processar tota la informació necessària perquè pugui resoldre tots els dubtes
que es puguin plantejar.
Entenem que aquesta informació pot ser aportada de manera virtual (vídeo, enllaç a pàgina web,
etc.) però preferim que sigui presencial, en format reunió de grup (quan hi hagi candidats).
S'aportarà tot el material visual i didàctic disponible (vídeo explicatiu, models en resina del raquis,
entre d'altres) per a una perfecta comprensió del procediment per part dels pacients i cuidadors.
La participació d'altres pacients (ja implantats) com a testimonis del 'procés és clau en aquest
tipus de reunions. La participació dels cuidadors, a més de la dels pacients, és mandatoria.
Creiem que la participació del pacient és clau per desenvolupar plenament el concepte
d’apoderament del pacient i / o cuidadors.

4.2 Informació sobre hàbits saludables en relació a la seva patologia així com programes
específics de relaxació conscient (Mindfulness Meditation), altres.
Aquesta informació podria ser aportada mitjançant link a web específica o App mòbil.

4.3 Recollida de indicadors de resultat (outcomes) abans de procediment (APP/tablet)
Un òptim resultat és l'objectiu de la teràpia de neuromodulació espinal. Entenem que, per a això,
hem de considerar les variables o outcomes rellevants per al pacient. Obtenir aquests outcomes
no és un procés senzill, que requereix l'opinió d'experts en diferents rondes Delphi, així com la
interacció amb un grup de pacients. Atès que aquesta metodologia és complexa, hem decidit
adoptar els outcomes (standard sets) proposats per ICHOM (International Consortium for Health
Outcomes Measurements) per la lumbàlgia crònica.
Aquesta és una iniciativa en la qual la funció física (o grau de discapacitat) és l'eix principal del
paquet de dades. Aquest Outcome ha estat dissenyat per un prestigiós grup d'experts
internacional d'Austràlia, Dinamarca, Holanda, Noruega, Singapur, Suècia, Regne Unit i Estats
Units d'Amèrica, mitjançant metodologia pròpia abans descrita (fins i tot la participació de
pacients). Aquests Outcomes està validat per a diferents patologies. Creiem que donada la
similitud d'aquestes patologies (coincidents en molts casos) amb la que presenten els pacients
candidats a teràpia de neuromodulació espinal, aquests outcomes haurien de ser plenament
vàlids per a determinar el grau de severitat inicial, així com per quantificar l'impacte de la nostra
intervenció.
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Bàsicament les variables reportades són de l'àmbit de la funció física (ODI; Oswestry Disability
Index 2.1a), de la intensitat de dolor (NPRS; numerical pain rating scale, de mitjana l'última
setmana) i de la qualitat de vida (EQ5D-5L).
Aquestes variables són registrades abans del procediment d'implantació, i al cap de 3 mesos, 6
mesos, 1 any, 2 anys i 5 anys després del procediment.
L'empresa proveïdora hauria d'aportar la tecnologia d'informació necessària per a l'emplenament
dels qüestionaris per part dels pacients (maquinari i programari, així com la tecnologia
d'emmagatzematge en el núvol amb el grau d'encriptació de les dades adequat). Aquesta
informació hauria de tenir un accés restringit per part de l'empresa proveïdora per aspectes obvis
de potencial conflicte d'interessos. També hauria de posar a l'abast dels pacients un link on poder
omplir els qüestionaris en cas de no poder acudir a la visita de control a la Unitat de Dolor per
diverses raons (visita perduda, variables conservades).

4.4 Fase de prova
Avaluació i consideració d'una fase de prova com a positiva. Haurà trobar-se una reducció de
al menys un 50% a la NPRS del dolor predominant (cama o zona lumbar) + una millora de
l'ODI de al menys un 20% de la puntuació + un increment en la puntuació EQ5D-5L de al
menys 20 punts en l'EVA (“el meu estat de salut avui”). En aquest cas es proposaria al pacient
com a ferm candidat a l'implant definitiu. Aquesta valoració és considerada necessària ja que
mesurar l'eficàcia de la fase de prova tan sols amb la reducció de la intensitat de el dolor és
extremadament reduccionista.
Considerem la concurrència dels tres resultats per considerar la prova com a positiva. La
concurrència de la millora en la intensitat de dolor, de la funció física i de la qualitat de vida és un
contínuum indispensable en la presa de decisions.

4.5 Implant definitiu
Es requerirà assistència tècnica durant l'implant. Hi ha d'haver material en estoc i material per
eventualitats garantit.

4.6 Ajust modalitat d'estimulació
Es requeriran controls setmanals fins al mes post-implant (posteriorment, segons criteri mèdic).
Durant aquest temps el pacient disposarà d'un call-center per consultar dubtes tècnics.
L'empresa proveïdora de Servei decidirà en quina franja horària pot prestar aquesta atenció
telefònica (Dill-Div; 10-12h, per exemple).

4.7 Workshop de pacients implantats
Es faran al menys 3 workshops anuals en els quals se seguirà formant als pacients sobre el
maneig del dispositiu. En aquest workshop, en què coincidiran pacients recentment implantats
amb pacients de llarga evolució proposem la interacció entre pacient expert i pacient de recent
arribada a el programa.

4.8 Complicacions
L'empresa proveïdora es farà responsable del material suplementari que suposin les
complicacions que puguin ocórrer durant el primer any després de l'implant. Substitució de cables
danyats (migrats, trencats, disfuncionants), substitució de comandament del pacient en cas
d'avaria, re-implant d'un nou sistema per disfunció o infecció.

Pàgina 3 de 10

4.9 Monitorització del resultat final
L’objectiu és quantificar el resultat final a l'any de l'implant. Es ponderarà la millora en les tres
variables de resultat comentades (ODI, NPRS, EQ5D). La persistència en la disminució
del'50% en la NPRS, increment funcional (20% increment punts ODI) i de qualitat de vida
(increment 20 punts d'EVA estat de salut avui) amb la concurrència dels tres paràmetres
es considerarà com a resultat òptim. La persistència de canvi significatiu en 2 de les 3
variables es considerarà com a resultat favorable i la persistència de la millora en tan sols
una de les 3 variables es considerarà com a resultat indeterminat. La no persistència de
millora en cap de les 3 variables es considerarà com desfavorable. En aquest últim cas es
considerarà fer una prova de retirada.
L'objectiu és aconseguir que el 75% de pacients implantats aconsegueixin un resultat favorable
o òptim. En cas contrari, l'empresa proveïdora reintegrarà el entre el 10-30% de la seva facturació
anual. La formula serà la següent: es deduirà entre el 10-30% de les factures i es regularitzaran
els objectius al cap de l’any.
El sistema d'informació ha de comunicar un avís a l'administrador (Unitat de Dolor) en qualsevol
moment que el pacient registri variables i existeixi una concurrència de l'empitjorament de les
tres variables (disminució d'un 20% de la puntuació ODI + augment de 2 punts en la NPRS +
disminució de 20 punts en l'EVA de l'EQ5D), respecte de la puntuació registrada anteriorment.
Aquesta alerta ha de ser valorada pel metge responsable del pacient i es vincularà a accions per
part de la Unitat de Dolor (avançar la propera visita, contacte telefònic, per exemple).
Es deixarà a discreció del professional mèdic aquesta acció, s'aconsella que davant 2 alarmes
consecutives es faci un contacte telefònic per part d'infermeria per prendre una decisió.
4.10

Prova de retirada

Es mantindrà apagat el sistema durant un mes. En cas de no empitjorament (empitjorament del
20% punts ODI, augment de 2 punts NPRS, disminució de 20 punts EVA estat de salut avui,
concorrent els 3 factors), es decidirà retirar tot el sistema o bé deixar-ho apagat definitivament
(segons criteri mèdic, consensuat amb el pacient).
S'ha decidit afegir aquesta prova de retirada degut a que sovint hi ha pacients amb (probable)
resultat indeterminat o desfavorable en els que finalment es recanvia el generador (quan en
realitat no caldria). Això genera un cost suplementari innecessari i exposar al pacient a un risc
quirúrgic que, encara que baix, és preferible evitar (infecció, seroma, hematoma, risc anestèsic,
entre d'altres).
4.11

Formació dels professionals

El paquet inclouria al menys dos tallers anuals de formació per a infermeria (interacció
programari-dispositiu, cura de ferides, tècniques analgèsiques en casos concrets [mal de
butxaca], entre d'altres). No s'inclourà en el paquet les ajudes a congressos i altres modalitats de
formació de personal mèdic.
5. Imports i consums any anterior i previsió: L’HCB preveu un pressupost de 282.745,52
euros anuals amb una facturació mensual o trimestral, i durada de 2 anys amb possibilitat
de pròrroga, amb el següent consum anual:

Pàgina 4 de 10

Dispositius/procediments
Neuroestimulador nou recarregable
Recanvi Neuroestimulador recarregable
Neuroestimulador nou no recarregable
Recanvi Neuroestimulador no recarregable
Bomba intratecal nova
Recanvi bomba intratecal
Reservori

6.

2020
7
2
0
3
11
3
2

Metodologia i condicions de la consulta al mercat

La metodologia i condicions de desenvolupament de la consulta oberta al mercat s’especifiquen
en el document “ANUNCI PEL QUE ES FA PÚBLICA LA CONVOCATÒRIA D’UNA CONSULTA
OBERTA AL MERCAT EN RELACIÓ AL PROJECTE “SERVEI D’ATENCIÓ INTEGRAL ALS
PACIENTS AMB DOLOR CRÒNIC REFRACTARI MITJANÇANT TERÀPIES DE
NEUROMODULACIÓ ESPINAL” (NEUROMODUL) publicat en el perfil del contractant,
conjuntament amb aquest document i el qüestionari que els operadors econòmics interessats
han d’emplenar.

Dr. Christian Dürsteler
Cap de Secció Unitat de Dolor
Hospital Clínic de Barcelona

Susagna Trias
Cap Econòmic Administratiu d’Àrea Quir.
Hospital Clínic de Barcelona

Dra. Noemí Pou
Gerent d’Àrea Quirúrgica.
Hospital Clínic de Barcelona
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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. 1000 paraules)
2. La seva entitat està interessada en participar (en solitari o en col·laboració) en una
licitació per a l’Hospital Clínic de Barcelona?
o

SI o NO

Si la seva resposta a la pregunta anterior ha sigut:
o SI, si us plau detalli en quin(s) aspectes estaria directament interessat.
o NO, indiqueu quin interès teniu en aquesta licitació

(Màx. 1.000 paraules)
3. En relació amb la provisió de serveis similars als coberts per la present licitació, descrigui
si us plau:
o
o
o
o

La seva experiència
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, …)
El tipus de socis i el tipus de serveis coberts per ells (si s’escau)
Quins instruments us sembla que poden ser els més adequats per a una
participació col·laborativa en un procés innovador.
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(Màx. 1.000 paraules)
4. D’acord amb els objectius del projecte, quin seria el seu plantejament per implementar
iniciatives de medicina basada en el valor en la teràpia de neuromodulació espinal?

(Màx. 1.000 paraules)
5. Quines variables de resultat considera més adients per tal de mesurar l’impacte del
tractament amb teràpies de neuromodulació espinal (tant en l’estimulació de la medul·la
espinal com en el tractament amb fàrmacs intratecals)?

(Màx. 1.000 paraules)
6. En relació a les variables que s’utilitzen per a mesurar l’impacte del tractament amb les
teràpies de neuromodulació espinal (tant en l’estimulació de la medul·la espinal com en
el tractament amb fàrmacs intratecals), creu que en la recollida de les mateixes podria
col·laborar l’empresa proveïdora. En cas afirmatiu, creu que la recollida de les mateixes
podria fer-les la empresa proveïdora o seria més adient la contractació de un servei
extern?

(Màx. 1.000 paraules)
7. D’acord amb els objectius descrits en el present document, considera que la empresa
proveïdora de serveis te un cert grau de co-responsabilitat en relació al resultat de la
teràpia? En cas afirmatiu, podria descriure més detalladament en quina mesura?

(Màx. 1.000 paraules)
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8. En relació a les diverses fórmules de risc compartit que es poden acordar entre l’empresa
proveïdora de serveis i l’Hospital, podria precisar a partir de quin resultat (sub-òptim) creu
que es podria començar a considerar la compartició del risc? Tingui en compte les
variables que ha descrit a la pregunta 5 i els objectius descrits al punt 4.9 d’aquest
document.

(Màx. 1.000 paraules)
9. D’acord amb allò que s’indica a l’apartat 4.9 d’aquest document, a partir de quin
percentatge de pacients amb evolució desfavorable consideraria adient aplicar les
mesures de risc compartit? Quina solució proposa per a la gestió dels riscos compartits?

(Màx. 1.000 paraules)
10. D’acord amb allò que s’indica a l’apartat 4.9 i 5 del document, i en referència al risc
compartit, quin percentatge del pressupost anual consideraria adient deixar de percebre
en cas de resultat desfavorable de les teràpies de neuromodulació (tant l’estimulació de
la medul·la espinal com el tractament amb fàrmacs intratecals)?

(Màx. 1.000 paraules)
11. Creu que un servei d’atenció integral al pacient que precisa teràpies de neuromodulació
hauria d’incloure la formació dels pacients i cuidadors? En cas afirmatiu, podria precisar
quines iniciatives de formació proposaria?

(Màx. 1.000 paraules)
12. Quina solució proposa per a la gestió de increments o disminucions d’activitat del servei?
Tenint en compte que l’HCB planteja que dins de la tarifa quedarà englobat l’increment
o disminució en 1 unitat en el cas del global de Neuroestimuladors nou recarregable o
recanvis; l’increment o disminució d’1 unitat del global en neuroestimuladors nou no
recarregable o recanvi neuroestimuladors no recarregable; l’increment o disminució de 2
unitats en el global de bomba intratecal nova i recanvis. Si l’increment fos superior a
l’esmentat, no entraria dins de la tarifa del servei i es facturaria d’acord amb el preu unitari
del material incrementat. Es plantejaria el mateix escenari si existís una disminució de la
necessitat de material.
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(Màx. 1.000 paraules)
13. Creu que un servei d’atenció integral al pacient que precisa teràpies de neuromodulació
hauria d’incloure la formació dels professionals sanitaris (facultatius, infermers, entre
d’altres)? En cas afirmatiu, podria precisar quines iniciatives de formació proposaria?

(Màx. 1.000 paraules)

14. En relació a les TIC en Salut, quins avenços tecnològics creu que podria aportar la
empresa proveïdora en el camp de la interacció pacient-professional de la salut en el
context d’un servei integral d’atenció al pacient que precisa teràpies de neuromodulació.

(Màx. 1.000 paraules)

15. Exposi breument potencials propostes innovadores per part de la empresa proveïdora
en el context d’un servei integral d’atenció al pacient que precisa teràpies de
neuromodulació. Aquestes propostes poden incloure l’aspecte tecnològic (material,
dispositius) com aspectes formatius, de la interacció professional de la salutpacient/cuidador, recollida de dades, monitorització, etc.

(Màx. 1.000 paraules)
16. Considera que la atenció al client en el context d’un programa integral de atenció a
pacients que precisen teràpies de neuromodulació podria beneficiar-se de sistemes de
comunicació com un call center intel·ligent? Podria definir quines diferents alternatives
podrien aportar les empreses proveïdores en aquest sentit?

(Màx. 1.000 paraules)
17. Quin processament de dades s’utilitzarà per complir l’anonimització i protecció de dades
del pacient i el seu ús futur per estudi.
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(Màx. 1.000 paraules)

Nota: els interessats poden adjuntar al qüestionari, fulletons, fitxes tècniques, o qualsevol
material addicional que consideri d’utilitat per la present consulta. En aquesta informació
addicional s’ha d’indicar amb quina pregunta del qüestionari està relacionada.
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