Consulta Oberta al Mercat (Open Market Consultation) per la implementació d'un
programa de recuperació intensificada (PRI-ERAS) en procediments quirúrgics
d’oncologia mamària, oncològica ginecològica i cirurgia del sòl pelvià. (Projecte ERAS
Ginecologia)

1. Introducció
L’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) preveu la realització d’una licitació que té per objectiu la
implementació d'un Programa de Recuperació Intensificada (PRI), també anomenat Enhanced
Recovery After Surgery (ERAS), sobre procediments quirúrgics programats ginecològics, per tal
de disminuir l’estrès secundari originat per la cirurgia i així aconseguir una millor i més ràpida
recuperació del pacient, amb una disminució de les complicacions i millor satisfacció percebuda
de tot el procés.
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 RISCAT.

2. Objectius específics
L'objectiu d'aquest projecte és el suport i implementació d'un programa de recuperació
intensificada (PRI-ERAS) en procediments quirúrgics programats sobre Oncologia Mamària,
Ginecologia Oncològica i reparació del sòl pèlvic, programats a través del Servei de Ginecologia de
l'Hospital Universitari de Bellvitge (ICS)
2.1 Innovació de procés
Treballar amb un enfocament integral del procés quirúrgic que segueix al pacient de manera
personalitzada respecte de la seva patologia i condicions associades.
Integrar en un sol procés optimitzat els diferents actes clínics i nivells assistencials
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(prehabilitació, consultes, hospitalització, socio-sanitari, domicili, etc)
Incorporar un equip d’atenció multidisciplinari que garanteixi l’enfocament integral PRI-ERAS
(infermeria, nutrició, anestesiologia, ginecologia, etc)
2.2 Innovació tecnològica
Incorporació de tecnologia i equipament innovador, que permeti seguir millorant en la
qualitat y seguretat clíniques, alhora que facilitar els abordatges mínimament invasius de
ràpida recuperació. Fomentar la inclusió d’elements d’innovació tecnològica que incrementi el
valor (resultats/recursos) per al pacient, atenent també aspectes de qualitat i seguretat
clíniques. Sempre que sigui factible i viable pel proveïdor i hospital, el clínic haurà de poder
utilitzar la tecnologia més innovadora en substitució de la tecnologia mes antiga.
Fomentar la transformació de procediments quirúrgic obert cap a mínimament invasius
(abordatge laparoscòpic o assistit per robot)
Incorporar eines de simulació virtual com a referència en la planificació de las cirurgies d’alta
complexitat.
Creació i/o inclusió en xarxes d’excel·lència d‘àmbit nacional i internacional.
2.3 Innovació de gestió
Gestió integral del projecte amb sistemes d’informació específics, que garanteixin la
implantació, l’anàlisi objectiva de resultats directes sobre pacient/client (qualitat assistencial y
expectatives percebudes) y l’estudi econòmic de cost-eficiència amb possible escalabilitat
(interna i externa)
Incorporar eines de gestió clínica que incloguin l’avaluació del nivells d’adherència a les guies
de pràctica clínica (ERAS) (indicadors de procés) i indicadors que avaluïn els resultats directes
sobre pacients (outcomes) tant assistencials (Patient Reported Outcome Measures, PROM)
com de qualitat percebuda (Patient Reported Experience Measure, PREM).
Generar nous rols necessaris per la sostenibilitat i manteniment de la nova dinàmica de
treball (gestor de projecte e responsable del registre i la qualitat de les dades)
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3. Context
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 població de referència es la del àrea de influencia de l’Hospital Universitari de
Bellvitge de l’Hospitalet de Llobregat, que per processos d’alta complexitat ginecològica avarca
més de 2.000.000 d’habitants. El Servei de Ginecologia de l’HUB ha estat acreditat con un dels 22
centres Europeus qualificats com d’Excel·lència en la realització de la cirurgia complexa del
Càncer d’Ovari avançat (només 3 a espanya i cap altre a Catalunya), alhora referent territorial
segons la Instrucció CatSalut 01/2019.

4. Escenari actual
Fins ara, el procés assistencial s’inicia en la indicació del tractament quirúrgic i la entrada a la llista
d’espera quirúrgica (LEQ) i finalitza en el moment de l’alta hospitalària. Es contempla la
implantació de programes de PRI-ERAS, com un sentit ampli del procés que s’inicia amb una
prehabilitació preoperatòria, inclou l’acte quirúrgic (amb especial focus en la tècnica quirúrgiques
mínimament invasives) i la recuperació immediata i preoperatòria a domicili, intensificada i amb
caràcter multimodal.
La finalitat última d’aquest programa es la transformació del model clàssic assistencial quirúrgic
(intervencions aïllades i seqüencials) cap a un nou procés multimodal, centrat en el pacient, que
garanteixi l’efectivitat i qualitat Màx.imes, de forma integrada. L’enfocament global d’aquest
programa requereix de la coordinació de múltiples especialitats clíniques, estaments
professionals i nivells assistencials. Per tant, serà crucial disposar d’eines que permetin una
governança del procés integrada i multidisciplinària. Addicionalment s’aconseguirà incrementar la
qualitat assistencial i millorar els resultats sobre pacient, de forma objectivable i contrastada,
integrant la pràctica de cirurgia mínimament invasiva, la implementació de protocols de PRI-ERAS
i el apoderament dels pacients com a part fonamental del procés.
Per aquets motiu serà determinant que el proveïdor pugui contribuir aportant eines que
permetin el monitoratge dels resultats sobre pacient i el seu apoderament, l’avaluació del nivell
d’adherència a les bones pràctiques clíniques PRI-ERAS en funció de la evidència, i proposar la
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incorporació d’avenços tecnològics lligats a fomentar la cirurgia de mínima inavasió que pugui
sorgir durant el període d’execució del contracte sempre que quedi demostrat el seu increment
de valor sobre el pacient¹ (PROM i PREM).
El model de compra es una peça fonamental per promoure la innovació organitzativa en el
sistema que s’enfoqui a una provisió de serveis amb generació d’un valor² superior per els
pacients i amb això, aconseguir uns millors resultats en termes de salut a un cost raonable. El
model de compra que es vol aplicar en aquest projecte, respon al denominat Bundle payment¹.
Les raons que fan d’aquest model la millor alternativa de pagament, es troben en la pròpia
definició de l’objecte de contractació, i son els següents:
•

La necessitat de induir una atenció integrada i multidisciplinar, centrada en el pacient. En
aquest punt es pretén fomentar la integració dins de un mateix nivell assistencial
(consultes

hospitalàries,

hospitalització,

bloc

quirúrgic)

i

la

creació

d’equips

multidisciplinaris que evitin la fragmentació de l’atenció en forma d’especialitats
mèdiques i estaments professionals, tot allò organitzat dins un model centrat sobre el
pacient/client, definit de manera amplia en la cobertura de les seves necessitats i
expectatives.
•

El pagament haurà d’incloure tots els elements de la solució composada per totes les
necessitats i especificacions funcionals lligades al procés d’atenció al pacient quirúrgic
ginecològic.

•

Generar una cultura d’avaluació de la pràctica clínica i dels resultats en salut que importin
als pacients/clients. Per això hauran d’identificar-se, monitoritzar, mantenir i/o millorar un
conjunt d’indicadors que avaluïn el nivell d’adherència al a pràctica clínica (PRTI-ERAS) i els
resultats del procés, en funció de l’evidencia clínica existent. Aquest és un punt clau per la
viabilitat del Bundle, doncs permet quantificar el “valor” del procés o condició mèdica.
Disposar d’aquest tipus d’informació es casi impossible amb els sistemes d’informació
actuals o bé es molt costós recopilar-la, fent d’aquesta informació poc fiable, gens
sistemàtica i insostenible.
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• Esta demostrat que la mesura sistemàtica de la pràctica clínica i dels seus resultats és el
promotor més potent per la innovació i la millora continua de l’atenció Sanitària.
•

Una fracció rellevant de la quantitat a pagar esta subjecta a aconseguir uns resultats
directes sobre els pacients/clients, ajustant per segments. És crucial la coresponsabilitat
del proveïdor de serveis i del soci tecnològic en la consecució dels esmentats resultats.

•

Promoure un ús raonable dels recursos sanitaris, que son sempre limitats, considerant
tots els elements del procés assistencial del pacient de forma integrada i per tant amb el
menor cost possible (mètode LEAN)

•

La mesura de la pràctica clínica i dels seus resultats cobrint tot el cicle d’atenció permet
avaluar la necessitat d’afegir serveis, tecnologia quirúrgica més cara o processos
diagnòstic òptims, si aquests milloren els resultats sobre pacient i mantenen o
disminueixen el cost de totes les partides lligades a la provisió de l’atenció requerida.

5. Especificacions funcionals
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.
Les diferents solucions a implementar per a l’abordatge multimodal i integrat dels procediments
quirúrgics lligats a cirurgia oncològica de la mama, cirurgia oncològica ginecològica i cirurgia de
reparació de la patologia de sòl pelvià es detallen a continuació com elements del projecte.
Elements del projecte:
1. Consultoria per a la implementació del protocol PRI-ERAS, per a la millora dels processos
clínics i l'optimització dels processos de suport (Patient flow) (mètode LEAN)
2. Sistema d’informació lligat al projecte. Registre i explotació de les dades.
3. Equips inventariables predefinits, lligats a la consecució del projecte.
4. Material fungible lligat a procediment i per tant en franges variables, lligats a la consecució
del projecte.
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6. Especificacions tècniques del elements del projecte
1. Consultoria per a la implementació del protocol PRI-ERAS, per a la millora dels processos clínics
i l'optimització dels processos de suport (Patient flow) (mètode LEAN)
Definició, desenvolupament i implantació d’un programa PRI-ERAS complet, entenent que les
intervencions pròpies d’un programa d’abordatge multimodal comencen en el moment del
diagnòstic i pretenen reconèixer les necessitats individuals del pacient per prevenir complicacions
i optimitzar el seu tractament abans, durant i desprès de la cirurgia.
Consolidació d’un grup de treball multimodal i fonamentat en equips multidisciplinaris. Aquest
model organitzatiu té una jerarquia i gobernança diferent a l’establerta habitualment en els
centres hospitalaris, fins ara basat en subespecialitats i estaments professionals, que tendeixen a
comportar-se de forma compartimental aïllada, sense comunicació. Un canvi estructural tan
profund resulta difícil de mantenir de forma sistemàtica, sostenible i consolidada en el temps, per
la qual cosa es contempla la figura de la Infermeria de Procés con unificadora entre els múltiples
professionals i nivells assistencials, alhora que amb el propi pacient i els seus familiars.
Caldrà un estricte suport en metodologia LEAN (minimització de l’error, millora contínua i costos
reduïts) com a eina facilitadora de la creació d’un grup multidisciplinari que actuï com a coalició
dominant i garanteixi la implantació de la cultura d’equip i coneixements específics, per
desenvolupar un programa PRI-ERAS eficaç, eficient i escalable. Es contempla la figura d’un
Project Manager per al disseny específic i implantació del projecte. Serà fonamental comptar
amb lideratge clínic, recolzament de la direcció de centre.
El pla d’execució del projecte ha d’estar determinat per una fase d’implementació, amb canvis
disruptius a nivell de pràctica clínica, seguida d’una etapa de manteniment i consolidació, per a
posterior anàlisi, avaluació de resultats i nou pla de millora si s’escau (metodologia de millora
continua). Els programes ERAS estan correctament descrits i avaluats a la literatura i societats
científiques adients, per la qual cosa cal assegurar que adaptem les normatives preexistents a la
peculiaritat del nostre centre i equip multidisciplinari específic.
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2. Sistema d'informació lligat al projecte. Registre i explotació de les dades.
Cal disposar d’un sistema d’informació, adaptat i específic, que permeti mesurar el procés
d’implantació de la pràctica clínica multidisciplinària i alhora els resultats sobre pacient, no només
directament assistencials (PROM) sinó també i de qualitat percebuda (PREM).
Registre d’implantació del procés (sobre professionals i sobre el sistema): caldrà una eina
pertinent, que sigui complementari a la historia clínica de l’hospital, que registri les variables
lligades a la mateixa implantació de projecte (intervencions lligades a l’execució del propi
abordatge multimodal)
Registre de resultats assistencials (sobre pacient i sobre salut): a nivell assistencial resulta
esperable una millora del consum d’estades (estades mitjanes corregides per complexitat) així
com la reducció de les taxes de complicacions, readmissions i mortalitat (corregides per
complexitat). Cal dissenyar i adaptar els qüestionaris o altres eines adients, per al monitoratge de
la qualitat percebuda pel pacient i les mesures de satisfacció individual (PREM) respecte de la
implantació d’aquest nou protocol.
Cal garantir el correcte registre i explotació de les dades durant tot el desenvolupament del
projecte per part de personal qualificat i adient. Es contempla la figura d’un Data Manager
específic per aquesta tasca continuada al llarg del temps.

3. Equips inventariables predefinits, lligats a la consecució del projecte
El proveïdor de la solució haurà de tenir capacitat per proveir d’una inversió de cost fix en
material inventariable adient per al desenvolupament de la totalitat del procés, tant en fase
diagnòstica com quirúrgica o de rehabilitació. Entre d’altres aquest dispositius poden incloure
genèricament:
· Sistema de detecció ICG (verd d'Indocianina) per procediments oberts i endoscòpics
· Fotòfor frontal adaptable (2 unitats) amb capçal LED regulable, per il·luminació precisa en camps
profunds (fons pèlvic o dissecció axil·lar)
· Ecógraf de gamma mitjana en 2D i 3D per a detecció intraquirúrgica de lesions mamàries no
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palpables, planificació de radioteràpia intraoperatòria i localització de lesions tumorals
· Ecògraf de gamma mitjana en 2D i 3D per a exploració ginecològica (abdominal i vaginal)
· Sistema de Plasma-Argó per a la dissecció i vaporització durant la cirurgia d'alta complexitat
oncològica (càncer d'ovari) (endoscòpic i obert)
· Sistema de mamografia intraoperatòria (mamògraf digital)
· Sistema d’insuflació endoscòpica de nova generació

4. Material fungible lligat a procediment i per tant en franges variables, lligats a la consecució
del projecte
El proveïdor de la solució haurà de tenir capacitat per proveir d’una inversió de cost variable,
assignada a procediment en tipus y número, adient per al desenvolupament de la totalitat del
procés, tant en fase diagnòstica com quirúrgica o de rehabilitació. Entre d’altres aquest
dispositius poden incloure genèricament:
· Complements alimentaris i dietètics assignats al protocol PRI-ERAS
· Sistema de reconstrucció d'imatges en 3D o models virtuals que permetin ajustar i planificar
adequadament el millor dels possibles abordatges.
· Electro-segellador hemostàtic, amb energia bipolar avançada. Diferents tipus i models
adaptables a cada abordatge quirúrgic requerit (laparotomia, laparoscòpia / robòtica, mamària i
vaginal)
· Elèctrodes de radiofreqüència ablativa específics per a l’ús ginecològic i/o transvaginal
· Sistemes d’il·luminació en proximitat de camp quirúrgic (LED circular o similars)
· Sutura autoblocant (sutura barbada), uni i bidireccional, de diferents calibres i longituds
· Malles i fixadors per a reparació dels defectes de sòl pelvià
· Apòsits amb sistema de pressió negativa, preventius per ferida quirúrgica
· Sistema de fixació de pacient a taula de quiròfan per a cirurgia endoscòpica
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· Fungible per a tos els sistemes concursats en l’apartat inventariable (tubuladures d’insuflació,
elements de vaporització Plasma-Argó, etc...)

7. 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:
•

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 11 de novembre de 2019, a l’adreça de correu electrònic
contractacionshub@bellvitgehospital.cat, es farà constar a la proposta "Projecte ERAS
Ginecologia”.
Metodologia i condicions de la Consulta al Mercat
Us agrairem que contribuïu a la iniciativa de licitació del “Projecte ERAS Ginecologia” tot
emplenant, totalment o parcial, el següent 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.
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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.
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
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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: 2019.10.10 12:22:30
+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
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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)
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?
Creu que hi ha altres alternatives que donin igualment resposta a les necessitats
plantejades en el punt 1. ? descrigui la serva experiència.

(Màx. 1000 paraules)
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5. Com proposa introduir la visió i experiència del pacient en la millora dels processos?

(Màx.. 1000 paraules)

6. En referència al punt 2 del llistat d’Elements del Projecte, quin seria el plantejament
especificant els indicadors que proposaria? Cal indicar com proposa garantir la qualitat del
registre i explotació de les dades.

(Màx. 500 paraules)
7. Com proposa introduir indicadors de valor rellevants per el pacient (Patient report
outcome measure)?

(Màx. 500 paraules)
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8. Creu que hi ha aspectes millorables del projecte?

(Màx. 500 paraules)

9. En relació al punt 5 expliqui quina seria la dotació d’equipament proposada.

(Màx. 500 paraules)

10. En relació al punt 6 expliqui quina composició de sets de material proposa i el model
logístic per fer arribar el material al quiròfan.

(Màx. 500 paraules)

Pàgina 15 de 17

11. 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)
12. Com valora que la contraprestació econòmica incorpora una part variable, indiqui quin %
variable associat a la consecució de resultats creu escaient que tingui el projecte i sobre
quins indicadors i resultats creu que s’ha de recolzar.

(Màx. 500 paraules)
13. Quina informació considera rellevant i que creu que cal registrar per avaluar les millores
en efectivitat, eficiència, seguretat i qualitat assistencial a la pacient?

(Màx. 500 paraules)
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14. 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.

(Màx. 500 paraules)

15. Descrigui les observacions generals referent a aspectes tècnics i econòmics que consideri
oportunes referents al projecte.

(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.
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