Consulta Oberta al Mercat pel sistema de localització a distancia de pacients i equipaments en
l’àmbit hospitalari

Alguns dels hospitals del Institut Català de la Salut preveuen la realització d’una licitació que
té per objectiu principal millorar el procés d’atenció i seguiment dels pacients durant les
estades en els hospitals. Implantant un sistema de localització i identificació dels pacients que
permeti millorar els processos assistencials, tant en els aspectes de seguretat del pacient com
en els aspectes de millora dels processos assistencials de l’hospital. En l’aspecte de la
localització del material, el projecte permetrà agilitzar la localització del material, així com
identificar els seus trasllats i utilitzacions.
Objectiu principal d’aquesta consulta, es poder analitzar les possibles solucions tecnològiques
que existeixen per la localització a distancia de pacients i equipament en l’hospital, permeten
mesura els tems de permanència en certes ubicacions de l’hospital i els recorreguts que
realitzen.

1. Objectius específics

·
·
·
·
·
·

Millorar la identificació automàtica del pacient i/o equipament.
Millorar els fluxos dels pacients, monitoritzant les zones de pas i d’espera.
Millorar el rendiment dels dispositius, via l’ocupació dels mateixos.
Millorar la comunicació dels processos assistencials amb els familiars.
Facilitar la localització del material.
Reduir les pèrdues d’equipament i el temps de localització dels mateixos..

2. Definició del sistema
Els hospitals tenen la necessitats de mesura amb fiabilitat els temps d’estada dels pacients
en les diferents zones de l’hospital, així com identificar els recorreguts que realitzen. Per
això, és necessari disposar d’un sistema de localització i control de pas dels pacients que
permeti la recollida i anàlisis dels temps, des de l’admissió del pacients (tant en els processos
d’hospitalització com d’urgències) fins la sortida del pacient (alta).
El sistema ha d’estar totalment integrat amb els sistemes de gestió assistencial de l’hospital
(SAP) permeten aconseguir els objectius del projecte, amb la menor interferència amb els
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treball que realitzen els professionals assistencials. Així com reduir, al màxim, les accions dels
professionals de suport amb el sistema.
El sistema estarà composat per tots els elements físics necessaris per identificar els pacients,
els temps de permanència en una ubicació i els punts de pas, i el programari necessari que
permeti el seguiment individual d’un pacient i l’explotació de la informació necessaris per la
gestió i les estadístiques.

Els hospitals, també tenen la necessitat de localitzar i assegurar la disponibilitat de cert
equipament crític i/o necessari per l’assistència als pacients. Per tal de poder aprofitar i
augmentar la utilització del sistema i les infraestructures instal·lades, el sistema també ha de
permetre identificar i localitzar aquests equipament de forma ràpida i fàcil en l’hospital (tot
entenent que dependrà del grau de desplegament de la infraestructura del sistema).

3. Especificacions del sistema
·

La solució d’identificació dels pacients, haurà de ser un dispositiu ergonòmic per el
pacient durant tota l’estada en l’hospital. En cas de ser un consumible reutilitzable, el
dispositiu haurà de complir amb la IP67 i poder passar per un procés d’esterilització.
En cas de ser consumibles que es generen durant el procés del ingrés del pacient
(polseres identificatives amb chip) el sistema contemplarà el subministrament de les
impressores/gravadores de xips i la integració automàtica amb el sistema assistencial.

·

Es valorarà que el sistema d’identificació electrònic del pacient sigui el mateix que la
identificació visual amb el nom i el codi de barres del pacient. Això permetrà en un futur
millorar la seguretat del pacient en els processos assistencial al poder realitzar
identificacions dels pacients sense contacte i automàtiques.

·

La solució d’identificació d’equipaments, haurà de permetre ser gravat i identificat de
forma visual. Així com definir el procediment per la renovació, en cas necessari, de la
identificació d’un equipament que ja disposava d’identificació.

·

Els dispositius necessaris per la localització dels pacients, hauran de ser els mateixos que
els necessaris per localitzar els equipaments.
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·

Podran haver diferents solucions per la recepció de les senyals dels localitzadors dels
pacients i /o equipaments (antenes, excitadors, zones de pas...), per tal d’adaptar-se el
millor possible als requeriments de monitorització de l’hospital. Per exemple:
o
o
o
o
o

Solucions per identificar un pacient dintre d‘un quiròfan.
Solució per identificar un pacient en l’entrada del bloc quirúrgic.
Solució per identificar un pacient que ha entrat en una planta.
Solució per identificar un pacient que ha sortit del recinte hospitalari.
....

·

Els dispositius de recepció de les senyals dels localitzadors hauran de ser integrables en la
xarxa de l’hospital, xarxa basada en tecnologia TCP/IP.

·

Aquesta xarxa de receptors haurà de poder ser monitoritzada per tal de garantir el
correcte servei, així com poder realitzar el manteniment correctiu i preventiu necessari.

·

Els programa de gestió ha de permetre revisar i visualitzar la localització d’un pacient o
equipament mitjançant la localització directe en un espai o per la lògica d’haver passat
per una zona de pas controlada en un sentit o en un altre.

·

El programa disposarà de les integracions necessàries amb el sistema assistencial per la
identificació de pacients i amb el sistema d’inventari per la identificació d’equipaments.
El sistema també oferirà uns webservices de consulta per poder preguntar per la
localització actual d’un localitzador. En cap cas el sistema guardarà dades identificatives
dels pacients.

·

El programa també permetrà definir alertes. Aquestes alertes es podran definir per la
detecció d’un pacient o equipament en una sala o per el sentit en una zona de pas.
Aquestes alertes podran ser enviades, en temps real, via webservices a altres sistemes.

4. Manteniment del sistema
El manteniment del sistema estarà diferenciat en tres partides, poden ser licitades
conjuntament.
·
·
·

Manteniment del programa de gestió dels localitzadors i receptors.
Manteniment de l’equipament receptors i generadors de localitzadors.
Servei de suport per incidències, així com el servei de millora/evolutius del sistema.
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5. Metodologia consulta al mercat

L’ICS vol posar de manifest que aquesta consulta no és vinculant a efectes contractuals.
Els interessats poden participar en la consulta emplenant el qüestionari inclòs en aquest
document, i enviant-lo mitjançant correu electrònic a l’adreça jhernandezluque@gencat.cat,
en cas que el fitxer sigui de grans dimensions s’acceptarà l’entrada en suport digital al registre
de l’ICS , en Gran Via de les Corts Catalanes, 587, Registre General, planta baixa, 08007
Barcelona.
El termini per participar en la consulta finalitzarà a les 14:00 hores del dia 13 de març de
2020.
També poden enviar documentació tècnica complementària al qüestionari per a informar
l’autoritat contractant sobre les últimes innovacions i tecnologies que pot oferir el mercat o
altres dades que permetin facilitar l’avaluació dels resultats.
Tota la informació que s’enviï s’utilitzarà (de manera no vinculant) exclusivament per al
propòsit de la realització d’aquesta consulta al mercat.
L’ICS, llevat del que es disposa a continuació sobre el tractament de dades personals, es
compromet a no revelar a tercers la informació recollida en el present 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.
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.
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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 del Institut Català de la
Salut 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 del Institut Català de la Salut 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 el Institut Català de la Salut
a causa del desenvolupament de la COM, i també la documentació que el Institut Català de la
Salut 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.
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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.
2. En relació amb la provisió de serveis similars als coberts per la present consulta, descrigui
si us plau les seves experiències.
3. Explicació de les tecnologia de localització a utilitzar per tal de garantir els requeriments
dels sistema. Així com, els requeriments d’infraestructures necessàries (cablejat,
tecnologies de comunicacions...)
4. Definició del cicle d’assignació, traçabilitat i des-assignació dels dispositius d’identificació
dels pacients i del equipament.
5. Definició dels diferents tipus d’elements de recepció dels dispositius d’identificació de
pacients i equipament, per tal de permetre la localització i estada en un sala i la
identificació en un punt de pas.
6. Model d’integració del sistema, tant amb el sistema assistencial com amb altres sistemes
de seguretat del pacient.
7. Definir l’aplicació del sistema en un escenari composat per un hospital de 3 plantes, on:
o 1era. planta: una porta d’accés a l’hospital, sala admissions on es realitza la
identificació del pacient i una sala d’espera.
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o 2ona. planta: una unitat d’hospitalització amb 10 llits, que s’accedeix a la unitat
per una vestíbul on estan els ascensors.
o 3era. Planta: un bloc quirúrgic amb una porta d’entrada, una sala de preparació, 3
quiròfans, una sala de despertar i una sortida.
Definir la solució proposada en aquest escenari, tenint en compte que es vol gestionar:
o Temps d’estada dels pacients en la sala d’espera de la 1era. Planta.
o Temps en cada una de les fases del procés quirúrgic:
§ Hora d’entrada al bloc quirúrgic.
§ temps en la sala de preparació.
§ temps en el quiròfan.
§ temps en la sala de despertar.
§ hora de sortida del bloc quirúrgic.
o Hora en que el pacient entra en la planta d’hospitalització.
o Hora en que el pacient surt de la planta d’hospitalització.
o Hora en que el pacient surt de l’hospital.
8. Cost aproximat de les diferents parts del projecte (dispositius d’identificació, impressores,
dispositius receptors, programari, serveis d’implantació,...), especificar el impacte en el
cost depenent de la volumetria del projecte.

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

Miquel Arrufat Vila
Direcció de Gestió
Institut Català de la Salut
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