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Consulta Oberta al Mercat (Open Market Consultation) pel projecte de millora del
tractament del Tremolor Essencial i de la Malaltia de Parkinson amb l’aplicació
d’ultrasons focalitzats d’alta freqüència guiats per ressonància magnètica i per la
recerca de noves teràpies en altres malalties neurodegeneratives i
neurooncològiques

1. INTRODUCCIÓ
L’Hospital Universitari de Germans Trias i Pujol (HUGTiP) preveu la realització d’una
licitació que té per objectiu principal un nou abordatge integral del procés d’atenció i
tractament dels pacients amb malaltia de Parkinson tremòrica i amb tremolor
essencial refractaris al tractament convencional mitjançant l’ús de tecnologies
innovadores, sistemes intel∙ligents d’ajuda a la decisió, i metodologies d'intervenció
mínimament invasives per tal de millorar l’eficàcia, la relació cost‐efectivitat, i la
seguretat com alternativa a les que actualment proporciona la cirurgia funcional dels
trastorns del moviment amb estimulació cerebral profunda.
Aquesta tecnologia innovadora es basa en la producció de lesions mitjançant la
utilització d’ultrasons d’alta intensitat focalitzats en determinades àrees del
parènquima cerebral i guiats per RM (HIFU). La seva eficàcia en el tractament
simptomàtic de la malaltia de Parkinson i del tremolor essencial ha estat acreditada
per una amplia investigació clínica, està reconeguda i aprovada per la FDA i disposa de
marcat CE. Presenta nombroses avantatges respecte a altres teràpies avançades en
tractar‐se d’una tècnica mínimament invasiva, sense necessitat d’incisions
quirúrgiques ni les potencials complicacions associades a una cirurgia a nivel cerebral,
amb una precisió submilimètrica i en la que no seria imprescindible una hospitalització
superior a les 24 hores. A més, cada vegada és major l’evidència de la seva utilitat en el
tractament simptomàtic d’altres patologies en l’àrea de Neurociències i son
nombroses les indicacions potencials que estan actualment en investigació clínica.
Malgrat les avantatges i la eficàcia demostrada del HIFU en les indicacions
esmentades, la recent incorporació a la pràctica clínica fa que, en el moment actual, la
seva aplicació no es trobi a l’abast dels hospitals públics.
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2. OBJECTIUS ESPECÍFICS
2.1. D’innovació en salut
‐ Oferir tractament simptomàtic mitjançant la nova tecnologia HIFU guiada per
ressonància magnètica cranial a pacients amb tremolor essencial o malaltia de
Parkinson tremòrica refractaris al tractament mèdic convencional o que presenten
contraindicació per a teràpies avançades, com l’estimulació cerebral profunda, dins
del sistema públic de salut.
‐ Oferir tractament simptomàtic mitjançant la nova tecnologia HIFU guiada per
ressonància magnètica cranial a pacients amb tremolor essencial o malaltia de
Parkinson tremòrica com alternativa mínimament invasiva a la cirurgia funcional amb
estimulació cerebral profunda, dins del sistema públic de salut.
‐ Oferir tractament simptomàtic mitjançant la nova tecnologia HIFU guiada per
ressonància magnètica cranial a pacients amb dolor neuropàtic. Aquesta indicació
disposa també d’aprovació per la FDA i marcat CE.
‐ Demostrar l’efectivitat de la tecnologia HIFU en noves indicacions de tractament de
malalts amb trastorns del moviment, que tenen un espectre clínic diferent a aquestes
patologies, gràcies a un millor coneixement de la fisiopatología del procés, facilitant‐los
l’accés a una alternativa mínimament invasiva dins del sistema públic de salut.
‐ Implementar un nou model d’atenció al malalt candidat a teràpies avançades
generant un nou procés assistencial que procuri una atenció integral del maneig de
manera coordinada i protocol∙litzada entre els diferents professionals implicats des
dels diferents nivells assistencials i centrat en el propi pacient.
‐ Millorar la comunicació entre els centres o professionals referidors de malalts
refractaris a tractaments convencionals i el centre especialitzat en teràpies avançades.

2.2. D’investigació en salut
‐ Aprofundir en el coneixement de la resposta clínica i de la fisiopatologia del
procediment terapèutic de HIFU amb la finalitat de poder establir algoritmes
pronòstics i de resposta clínica per una millor selecció dels pacients candidats a aquest
tractament.
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‐ Investigar l'efectivitat de la teràpia amb HIFU en les malalties neurodegeneratives
més prevalents al nostre entorn, com ara la malaltia de Parkinson no tremòrica i la
malaltia d’Alzheimer dintre de projectes de investigació clínica controlats.
‐ Avaluar l'efectivitat de la tecnologia HIFU pel tractament d’altres patologies dins de
l’àmbit de les neurociències en les que existeix proba d’eficàcia com son el tractament
de tumors primaris o metàstasis cerebrals i el tractament de l’epilèpsia.
‐ Investigar l'efectivitat de la teràpia amb HIFU amb malaties psiquiàtriques com son
els trastorns alimentaris i el trastorn obsessiu‐compulsiu dintre de projectes de
investigació clínica controlats.
‐ Investigar, utilitzant la metodologia PROMS (patient‐reported outcome measures), la
percepció dels pacients i dels professionals en les consultes mèdiques sobre les
decisions terapèutiques i els resultats dels tractament d'alta complexitat aplicats.
‐ Analitzar, juntament amb l'AQUAS, la relació cost‐efectivitat del tractament de la
malaltia de Parkinson tremòrica i del tremolor essencial amb HIFU en comparació a la
cirurgia funcional amb estimulació profunda utilitzant , com a mesura de l'efectivitat,
els anys de qualitat de vida ajustats (QUALY) calculats mitjançant les utilitats de la
escala de Rankin. Es tindran en compte les despeses intrahospitalàries i les generades
després de l'alta. L'objectiu es estimar la conveniència de la seva inclusió en la cartera
de serveis del Sistema Català de la Salut.

3. CONTEXT
3.1. L’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
L´Hospital Universitari Germans Trias i Pujol pertany a la Gerència Territorial
Metropolitana Nord de l´ICS, actuant com a hospital bàsic per a una població de més
de 200.000 habitants de Badalona i Sant Adrià del Besòs i d’alta tecnologia per més de
800.000 persones.
Així mateix actua com a centre de referència neuroquirúrgic del Barcelonès Nord i
Maresme rebent pacients de l´Hospital Municipal de Badalona, Hospital de l´Esperit
Sant de Santa Coloma de Gramenet i Hospital de Mataró. Actualment, a més, forma
part de la Unitat Experta en Cirurgia Funcional dels Trastorns del Moviment juntament
amb l’Hospital de Sant Pau, amb un àrea de responsabilitat assistencial que inclou els
següents centres: Hospital de la Vall d’Hebron, Hospital del Mar i Hospital de Sant
Rafael de la Regió Sanitària de Barcelona‐àmbit Barcelona ciutat, l’Hospital de
Sabadell, Hospital de Terrassa, Hospital Mútua de Terrassa, Hospital Municipal de
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Badalona, Hospital de Mataró i Hospital de l’Esperit Sant de la Regió Sanitària
Barcelona‐àmbit metropolitana nord, centres de la Regió Sanitària de Girona, Hospitals
de Berga i Manresa de la Regió Sanitària Catalunya Central i l’Hospital de Puigcerdà de
la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran, com es recull a la Instrucció 3/2018 del CatSalut.
La Unitat de Cirurgia Funcional de Trastorns del Moviment s’ integra en la Direcció
clínica de Neurociències. La Unitat està constituïda per un grup de neuròlegs,
neuropsicòlegs i neurocirurgians amb el recolzament d’especialistes en
neurorradiodiagnòstic, tots ells amb dedicació especial al diagnòstic i tractament dels
trastorns del moviment.
El compromís del Centre, del Departament de Neurociències i de la Unitat de Cirurgia
Funcional i Malalties Neurodegeneratives amb l’excel∙lència i la innovació va destinat
especialment a oferir a la nostra població totes aquelles mesures diagnòstiques o
terapèutiques d’eficàcia contrastada, especialment aquelles que requereixen alta
tecnologia, liderant la seva aplicació en l’àmbit de la Sanitat Pública tant en el nostre
entorn com a nivell nacional. Amb aquesta línia la nostra institució te la intenció de
consolidar i continuar la nostra trajectòria prèvia al capdavant de les tècniques de
cirurgia funcional en l’àmbit de la Sanitat Pública aportant una experiència de quinze
anys en aquest camp, el què ens avala per a poder‐ho desenvolupar. Aquesta
experiència ha sigut confirmada recentment en ser reconeguts com a centre
implantador en la Instrucció per a l’organització de Cirurgia dels Trastorns del
Moviment recentment publicada al DOGC.
La implantació a l'HGTiP de la tecnologia HIFU per el tractament dels trastorns del
moviment consolidarà el nostre centre com a referent en aquest àmbit, oferint una
alternativa terapèutica mes segura a la cirurgia funcional i que, per tant, podria ser
aplicada a un ampli ventall de malalts que en aquest moment no reben tractament. A
més, aquesta tecnologia innovadora ens possibilitaria continuar amb el nostre
compromís en recerca i innovació obrint noves línies d’investigació en les malalties
neurodegeneratives (fonamentalment sinucleïnopaties i taupaties, essencialment la
malaltia d’Alzheimer), actualment amb falta de noves idees. La seva disponibilitat
permetria també obrir les portes a projectes col∙laboradors amb diferents entitats,
col∙locant el nostre centre a l’avantguarda de la investigació en les malalties
neurodegeneratives.
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3.2. Tremolor essencial i malaltia de Parkinson
La malaltia de Parkinson és la segona malaltia neurodegenerativa més freqüent
després de la malaltia d'Alzheimer.
La prevalença de la mateixa és variable depenent de la metodologia utilitzada i de
l'àrea geogràfica en què s'estudiï. Basant‐nos en estudis epidemiològics “door to door”
en el nostre entorn, podem xifrar una prevalença de la malaltia de Parkinson entre 1,5
i 1,99% en individus majors de 65 anys o de 0,9% en individus majors de 40 anys.
A partir de les dades poblacionals de Catalunya (*IDESCAT, 2018) a data d'1 de gener
de 2018 hi ha 1.417.311 habitants en el rang d'edat majors de 65 anys (o bé 4.153.111
habitants majors de 40 anys). Aquestes dades epidemiològiques suposen que la
prevalença de malaltia de Parkinson es situa entre 21.000 i 28.000 pacients o en
37.000 si es consideren els individus amb mes de 40 anys d'edat. Asumint que la
població diana per tractament d'alta complexitat exclou pacents de mes de 85 anys,
s'estima que a Catalunya hi ha entre 17.000 i 35.000 pacients afectats.
La malaltia de Parkinson és una malaltia crònica i progressiva en la que, després d’una
primera fase de bona resposta al tractament mèdic (variable entre 8‐10 anys), els
pacients inicien complicacions motores amb fluctuacions, passant per fases “on”, de
bona situació motora, i fases “off”, de severa incapacitat. És molt freqüent que, durant
les fases “on”, els pacients presentin moviments involuntaris del tipus discinèsies. En
aquesta etapa de la malaltia, les possibilitats terapèutiques es van reduint i la resposta
als tractaments per via oral acostumen a ser insuficients per controlar la
simptomatologia, o inclús poden agreujar les complicacions motores (discinèsies) o
psiquiàtriques. Actualment, quan fracassen els fàrmacs per via oral, disposem de tres
alternatives terapèutiques: la estimulació cerebral profunda, la administració
d'apomorfina en perfusió subcutània i la infusió de levodopa intraduodenal
(duodoppa).), Cadascuna presenta indicacions i contraindicacions estrictes i limitacions
que determinen la seva indicació per uns o altres pacients d’acord amb les seves
característiques. Tanmateix, alguns dels símptomes de la malaltia responen de forma
pobre i insuficient al tractament simptomàtic convencional i a les teràpies avançades
basades en fàrmacs (bombes de perfusió), especialment el tremolor, produint una
important interferència en les activitats de la vida diària i un significatiu empitjorament
de la qualitat de vida.
En el cas del tremolor essencial, les dades epidemiològiques són encara més incertes,
especialment per la seva gran variabilitat quant al fenotip i la intensitat de la malaltia,
la qual cosa fa que la major part de casos lleus no consultin. La prevalença es xifra al
voltant del 0,9% de la població general, incrementant‐se en relació a la edat fins
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arribar a un 4,6% en individus majors de 65 anys. Basant‐nos en aquestes dades
epidemiològiques i les dades poblacionals podem considerar que a Catalunya
existeixen uns 68.000 individus afectes de tremolor essencial. S'estima, així mateix,
que únicament el 20% dels pacients amb tremolor essencial precisen tractament
simptomàtic. Per tant, podem considerar que uns 13.500 pacients amb tremolor
essencial poden consultar a Catalunya per la presència de tremolor. Dels pacients que
consulten, fins a un 90% presenten alguna discapacitat a conseqüència del tremolor,
que pot arribar a impedir la independència funcional en l'alimentació o vestit en fases
avançades. S'estima que entre un 15 i 25% abandonen la seva activitat laboral
prematurament i que fins a un 60% redueixen les seves expectatives laborals i
personals per la presència del tremolor.
Existeixen diferents fàrmacs que han demostrat la seva utilitat en el tractament
simptomàtic del tremolor essencial amb diferents graus d'evidència. La taxa de
resposta al tractament simptomàtic sol ser del 50%, encara que fins la meitat dels
pacients abandonen el tractament per efectes secundaris significatius. Podem
considerar que del grup de pacients que precisen tractament simptomàtic, un 50% són
refractaris. Considerant aquestes dades, estimem a Catalunya una xifra de 4.700
pacients amb tremolor essencial refractari. L'estimulació cerebral profunda s'ha
demostrat eficaç i segura en el tractament del tremolor essencial refractari, però cal
considerar les limitacions, els riscos i les contraindicacions que també hem comentat
en la malaltia de Parkinson.
A causa de l'envelliment progressiu de la població i als canvis en hàbits personals i
laborals s’està produint un augment progressiu de la incidència de les malalties
neurodegeneratives i en particular de les patologies relacionades amb l’edat com la
malaltia de Parkinson i el tremolor essencial. Per aquesta raó, el càlcul de la població
susceptible de tractament ha de considerar el casos incidents (ja esmentats) i la
mortalitat del casos prevalents. La malaltia de Parkinson s’associa a un increment de la
mortalitat de la població general de 1,58, i el tremolor essencial de 1,5. Conjuntament,
aquest resultats situen l'increment net anual en 1.000 pacients amb malaltia de
Parkinson i 6.000 pacients amb tremolor essencial.

4. ESCENARI ACTUAL
Les guies terapèutiques redactades i avalades per les corresponents Societats
científiques per al tractament d'aquestes malalties ofereixen escasses alternatives en
els casos de pacients refractaris al tractament habitual. En la malaltia de Parkinson el
fenotip de predomini tremòric refractari al tractament pot afectar fins el 20% dels
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pacients diagnosticats. Això pot suposar que entre 3.500 i 7.000 pacients a Catalunya
no poden obtenir un control acceptable dels seus símptomes amb les teràpies
farmacològiques actuals. D'altra banda, també cal considerar la població de pacients
amb malaltia de Parkinson complicada i que no són candidats a teràpies avançades.
Aquestes teràpies tenen unes indicacions i contraindicacions ben establertes de forma
protocolitzada que fan que un grup important dels pacients amb malaltia de Parkinson
avançada no puguin beneficiar‐se. D'acord amb les dades publicades, s'estima que
aquest grup seria de 2.400 a 4.200 pacients. En el cas del tremolor essencial, i amb les
restriccions i estimacions de la població comentades, aproximadament uns 3.700
pacients amb tremolor essencial refractari no reben tractament alternatiu.
Una de les teràpies avançades més emprades en la malaltia de Parkinson i el tremolor
essencial, la cirurgia funcional amb estimulació cerebral profunda mitjançant implant
d'elèctrodes intracerebrals, permet modular el circuit dels ganglis basals sense produir
una lesió estructural. No obstant això, els 30 anys d'experiència en cirurgia funcional
han permès constatar que, tot i ser una tècnica altament efectiva, presenta notables
inconvenients: complicacions periquirúrgiques (hemorràgia cerebral, infeccions en
l'àrea incisional, complicacions relacionades amb la disfunció o ruptura de la
maquinària i recanvi de la bateria del generador en un nou acte quirúrgic, entre
d’altres. Així mateix, encara que a la llarga el seu cost econòmic és inferior al del
tractament farmacològic, la cirurgia funcional suposa una sobrecàrrega assistencial en
els equips implantadors.
De tot això s’hi extreu que el tractament amb HIFU pot no només estar indicat en els
pacients que ara mateix no poden beneficiar‐se de les teràpies avançades
convencionals, sinó que pot ser una alternativa terapèutica per els pacients que fins
ara es tractaven amb cirurgia amb implants d’elèctrodes, al se la primera una tècnica
molt menys invasiva i mes segura.

5. ACTIVITAT DE LA UNITAT DE CIRURGIA FUNCIONAL DE l'HGTIP
La unitat va iniciar la seva activitat el novembre de 2005 amb la primera intervenció
quirúrgica, observant‐se posteriorment un increment progressiu de les intervencions
fins a aconseguir més de 20 primoimplants d’elèctrodes d’estimulació cerebral
profunda anuals (Figura 1).
De forma paral∙lela a l'increment d'activitat quirúrgica amb la inclusió de nous pacients
cada any, s'ha produït un augment paral∙lel dels recanvis dels generadors d'impulsos
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implaantats. El primer reccanvi es vaa realitzar el 2009, observant‐se
o
e un incre
ement
progressiu (Figu
ura 2).
De lla mateixa manera, aquest auggment d'acctivitat quiirúrgica haa comportaat un
increement de l'aactivitat en consulta exxterna tant en la valora
ació de paciients candid
dats a
tracttament mittjançant teràpies avannçades o per
p a control de paccients portaadors
d’aqu
uestes teràpies. En la Figura 3 s'oobserva que són reme
esos per a vvaloració uns 40
cand
didats anualment.
Tamb
bé s’observva un progre
essiu increm
ment de pacients en se
eguiment, eel que gene
era un
augm
ment del nú
úmero de visites
v
de ccontrol com
m queda refflectit en laa Figura 4 i que,
pràctticament, arriben a xifrres d’unes 6600 revision
ns anuals.
No o
obstant això
ò, d'acord am
mb les dadees epidemio
ològiques co
omentades,, les estimaacions
de p
prevalença i l’àrea d'influència, ppodem ded
duir que no
omés una petita partt dels
pacieents potenccialment tributaris de tractamentt són remessos a la nosstra Unitat per a
valorració.
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Figurra 3.‐ Núm
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Figurra 4.‐ Núme
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6. ESSPECIFICACIIONS FUNCIONALS
El prrojecte es planteja
p
com
m a respost a a una neccessitat d’analitzar i aavaluar, din
ns del
sistema de salu
ut públic, le
es opcions terapèutiq
ques d’un percentatgge importan
nt de
casoss amb Trrastorns del Movimeent, que actualmen
nt no ten en alternaatives
terap
pèutiques o bé no poden benefiiciar‐se de teràpies avvançades. EEs vol ampliar el
ventaall d’opcion
ns d’aquestts pacients amb la inttroducció de tècniquess de tractament
innovvadores bassades en la tecnologia d’ultrasonss focalitzatss (HIFU), quue actualme
ent es
trobeen en fase de
d creixeme
ent i consol idació als siistemes san
nitaris.
Existeix, a més, la necessitaat de valoraar alternativves mes seg
gures i mennys costoses que
la cirurgia d’estimulació cerebral
c
proofunda am
mb implantss d’electroddes pel gru
up de
pacieents que actualment
a
es benefiicien de laa cirurgia. La investiggació clínicca ha
demo
ostrat que la teràpia amb HIFU es igualme
ent beneficiiosa i que ccompta am
mb els
avantatges de ser menyss invasiva i amb unaa relació co
ost/benefic i potencialment
favorrable.
Finalment, tamb
bé es pretén incorporaar nous elem
ments per a avaluar diins de l’àmb
bit de
la reecerca els canvis esstructurals i funcionaals a nivell cerebral resultantss del
proceediment, laa selecció de noves ddianes teraapèutiques i l’ampliacció del matteix a
pacieents amb esspectre clínic diferent ddels que ten
nen les indicacions act uals.
En aquest sentit, la Unitat de Cirurggia Funcionaal de Trastorns del M
Moviment pretén
m
coordinada am
mb els dife
erents nive
ells assistenncials i am
mb la
trebaallar de manera
indússtria, amb accions
a
innovadores qque contribu
ueixin a milllorar l’assisstència inte
egral i
de qu
ualitat i la sostenibilita
s
at del Sistem
ma de Salut,, sempre sota la tutela de l’AQUASS.
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7. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES
7.1. Suport en la reorganització de nous espais i posada a disposició de l’equipament
que permetin ampliar les opcions terapèutiques dels malalts amb tremolor essencial i
malaltia de Parkinson per tal de millorar la qualitat assistencial i de recerca de la Unitat
de Cirurgia Funcional de Trastorns del Moviment dintre del marc del terciarisme, i
ajudant alhora a optimitzar els recursos d’una manera més eficient.
7.1.1. Posada a disposició de l’equipament necessari per a dur a terme el tractament
amb ultrasons focalitzats d’alta freqüència guiats per RNM 3 T, dels casos amb
tremolor Essencial i malaltia de Parkinson que actualment no poden ser tractats amb
cirurgia funcional o en els que les avantatges del tractament de HIFU siguin superiors
al tractament convencional.
7.1.1.1. RMN cranial 3T.
‐ Hardware :
Donat que la RM és usada per a la guia del ultrasons i control de tempratura, i
tenint en compte que la imatge del crani s'adquireix durant el procediment
amb la bobina general de l'iman o "body coil ", el sistema d'aquisició d'aquesta
antena amb RF directa, alta homegeneitat del camp i sistema de transmisió del
senyal és un aspecte rellevant.
La possibilitat que la tècnica HIFU (i per extensió LIFU‐ low intensity focused
ultrasounds) s'extengui a altres àrees anatòmiques i patologia oncològica fa
que calgui valorar la capacitat tècnica de la màquina d' obtenir bones imatges i
d' alta qualitat en estudis d'abdomen, pelvis i de cos sencer ( whole body ) que
seràn compelemtaris al PET en la major part de patologia oncològica . Seria per
tant de gran importància la presència de bonines multielements, que puguin
treballar en sinèrgia complerta, que puguin sumar ‐se a la bobina del propi
imàn i que siguin el màxim d'adaptables i envolvents per a màxima adaptació a
les diverses morfometries dels pacients.
S'hauria de valorar la adquisició de bobines adicionals d'alta ressolució que,
malgrat no han de cobrir totes les especialitats, podrien ser requerides pels
estudis d'abdomen , pelvis, extremitats i pediàtrics.

Institut Català
de la Salut

‐ Software
El software que s'hauria de disposar per a la realització de ls adquisicions
diagnòstiques i de seguiment dels pacients tractats amb HIFU i per a les
adquisicions i potprocés de la multiplicitat d'estudis realitzables en la resta de
procediments i estudis de recerca compren els següents paquets com a
imprescindibles:
•

Automatització en el reposicionament i centratge, imprescindible en
tots aquells estudis que requereixen control i monitorització de
resposta.

•

Software per a realització de seqüencies EPI per a difusió, difusió d'alta
ressolució cranial , body difusió i de resta d'àrees anatòmiques (
columna , prostata, endometri) amb adquisició d'única seqüencia i
reconstrucció amb múltiples "b" .

•

Software per a la realització de seqüencies EPI per a perfusió BOLD,
difusió multidireccional per a tractografia .

•

Software per a realització de RM funcional cerebral i RM espectroscopia
cerebral o de diverses àrees anatòmiques.

•

Software per a l'adquisició de seqüencies bàsiques i avançades T1 T2 DP,
en 3D i 2D , TSE I GE dels paquets de Neuro, body, musculesquelètic ,
seqüències avançades de saturació grassa , i possibilitat de seqüencies
en fase de proba experimentals.

•

Software per a l' adquisició de seqüencies angiogràfiques, sense contrast
i amb contrast , amb possibilitat d' estudis dinámics 4 D.

•

Software per a la realització d'estudis pediátrics i fetals.

•

Finalment disposar d'un software de postprocessament de les imatges ,
reformateig, anal.lisi i càlcul múltiples , realitzables des de la pròpia
estació de treball del radiòleg mitjançant un sistema centralitzat
compartit i amb possibilitat de post procés d' imatges adquirides en
altres màquines .

7.1.1.2. Transductor d’ultrasons focalitzats d’altra freqüència
7.1.1.3. Software de control a temps real de la imatge
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7.1.1.4. Software de control a temps real dels mapes tèrmics i d’aplicació del
tractament
7.1.1.5. Integració de les dades assistencials i imatges en els sistemes
d’informació corporatius, PACS i història clínica de l’ICS
7.1.2. Suport en la reorganització de l’espai necessari per a dur a terme el
procediment amb garanties i amb una monitorització clínica i per imatge contínua del
pacient per part dels professionals implicats.
7.1.2.1. Posada a disposició de l’equipament (hardware i software) necessari
per a realitzar l’anàlisi de les dades clíniques i d’imatge assistencials i de recerca
per a l’estudi integral del pacient per part de la Unitat de Cirurgia Funcional de
Trastorns del Moviment i facilitar la compatibilitat amb altres dispositius HIFU
pel tractaments d’altres patologies no neurològiques
7.1.2.2. Assistència tècnica garantida i de qualitat mitjançant personal amb
coneixements d’enginyeria biomèdica per a l’avaluació i aplicació del software
necessari per al procediment i per al potencial anàlisi de noves tècniques
d’imatge d’avantguarda dirigides a obrir noves línies de recerca
7.1.2.3. Posada a disposició d’un equip de RNM de 3T (compatible amb HIFU)
per realitzar la selecció dels pacients de l’àrea d’influència de l’Hospital i
seguiment dels pacients tractats amb HIFU.
7.2. Posada a disposició de noves tecnologies d’avantguarda per tal d’oferir una
assistència integral de qualitat i potenciar les noves línies d’investigació relacionades
amb el procediment
7.2.1. Tècniques d’anàlisi volumètric del parènquima cerebral que seran
aplicades tant en el moment de la selecció del pacient com en el seu seguiment
per tal d’avaluar la resposta al tractament no només en termes d’eficàcia clínica
sinó també intentar determinar la presència o no de factors predictors de bon
pronòstic i els potencials canvis estructurals que puguin resultar del
tractament.
7.2.2. Tècniques d’anàlisi de tractografia aplicades tanmateix en la selecció del
pacient i durant el seguiment i que permetin fer una millor elecció de la diana
terapèutica o fins i tot l’exploració de noves dianes terapèutiques per a
pacients amb espectres clínics diferents als que tenen la indicació actual.
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7.3. Gestió del material que garanteixi una disponibilitat adequada dels recursos
durant el procediment per tal de complir amb els objectius d’una activitat creixent que
mantingui els estàndards de qualitat tant en l’àmbit assistencial com en les potencials
noves línies de recerca
7.3.1. Revisions periòdiques de l’equipament, software i hardware, calibracions
i tot el necessari pel seu correcte funcionament així com manteniment
preventiu i correctiu de qualsevol tipus a càrrec de l’adjudicatari durant la
vigència del projecte.
7.3.2. Provisió de les membranes de refrigeració del transductor d’ultrasons
segons el seu ús així com qualsevol altre material necessari per realitzar els
processos assistencials objecte de la consulta de mercat
7.3.3. Actualització periòdica dels softwares de control d’imatge i tèrmic del
procediment i de l’anàlisi de les noves tècniques d’imatge.

8. MILLORA DE PROCESSOS
L’atenció dels trastorns del moviment en els diferents nivells assistencials no està
actualment unificada, coordinada ni centralitzada en l’atenció integral al malalt. Un
dels objectius essencials del projecte és dissenyar un nou procés assistencial per als
malalts amb trastorns del moviment refractaris al tractament convencional que faciliti
el flux de derivacions, permeti una atenció integral centrada en el propi malalt d’una
manera molt més protocol∙litzada i seguint els estàndards de qualitat i les
recomanacions de les principals societats científiques i l’evidència científica disponible
i, per tant, redueixi la variabilitat assistencial. Aquest nou sistema, a més, evitarà els
desplaçaments innecessaris dels pacients entre diferents nivells assistencials i diferents
unitats especialitzades ja que procurarà una atenció integral multidisciplinar centrada
en el propi pacient, amb el què es millorarà, per tant, l’eficiència i eficàcia dels
processos.
Per a dur a terme aquest canvi serà imprescindible poder afrontar les següents
accions:
•

Anàlisi dels processos assistencials i circuits de derivacions actuals i
recerca de les accions de millora quant a eficiència i eficàcia

•

Disseny d´un nou circuit assistencial on el punt de partida pugui ser
qualsevol nivell assistencial i es faciliti l’atenció especialitzada,
protocol∙litzada i multidisciplinar centrada en el propi pacient
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•
Consens per a aconseguir una atenció protocol∙litzada comuna basada
en les guies actuals de pràctica clínica i la millor evidència clínica i científica
disponible
•

Implementació d’aquest nou circuit assistencial amb l’objectiu de
facilitar una atenció centrada en el pacient que permeti evitar
desplaçaments innecessaris i incrementi el rigor de la pràctica clínica

Es tindran en alta consideració totes les propostes que puguin contribuir a millorar els
circuits assistencials actuals per tal de satisfer les necessitats de professionals i
pacients, tenint sempre present que l’atenció estarà liderada pels professionals de la
Unitat de Cirurgia Funcional del nostre centre, amb gran expertesa en l’atenció a
pacients amb trastorns del moviment candidats a teràpies avançades.

9. EINES D’INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ
Es valoraran de manera molt positiva totes les propostes que permetin millorar, de
forma real, efectiva, i congruent amb els sistemes existents, les eines d’informació i
comunicació entre els professionals dels diferents nivells assistencials. L’objectiu és
optimitzar la presa de decisions posant en comú els coneixements que els diferents
professionals tenen d’un malalt concret i de les últimes estratègies terapèutiques
disponibles, evitant novament els desplaçaments innecessaris o les accions unilaterals
per part d’algun dels professionals implicats, fomentant la retroalimentació de la
informació per totes les parts actores i garantint en tot moment el compliment estricte
de la normativa vigent en matèria de la protecció de dades i els estàndards establerts
des de l’oficina de seguretat del sistema de salut a Catalunya. D’aquesta manera es
treballa també promovent una responsabilitat compartida entre els diferents
professionals implicats alhora que es fomenta la formació i millora dels coneixements
en tots els nivells assistencials.
Les activitats on serien necessaris nous recursos serien:
•

Sistemes d’informació, amb integració de les dades de pacient en el
sistema d’història clínica única i centralitzada existent , que permeti el
seguiment transversal i conjunt del malalt i l’anàlisi de les dades.

•

Eines que permetin la digitalització i transferència de les imatges
realitzades en altres centres o nivells assistencials, amb el nostre
sistema PACS d’imatge radiològica.
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•

Eines que permetin la comunicació bidireccional quant a proves
complementaries i situació clínica del malalt entre els diferents
professionals implicats, de forma segura i confidencial.

•

Reunions conjuntes virtuals entre la Unitat i els hospitals referidors

•

Canals de comunicació que permetin les interconsultes puntuals de
manera àgil, confidencial i segura.

10. PROMOCIO DE LA RECERCA
Aquest projecte te com objectiu facilitar l'accés a programes d’investigació on la
industria i els professionals implicats puguin treballar en sinèrgia dins de l’àmbit de les
malalties neurodegeneratives del sistema nerviós central i d’altres aplicacions del
sistema HIFU
La nostra Unitat compta ja amb una àmplia trajectòria en investigació en malalties
neurodegeneratives del sistema nerviós central, especialment en el camp dels
biomarcadors biològics i de neuroimatge, però també evidentment dirigida a millorar
les opcions terapèutiques actuals. Per tant, és natural que hi hagi l’interès d’aprofitar
les noves tecnologies de què consta el projecte per a innovar també en aquesta àrea.
Els principals focus d’interès serien:
•

Optimitzar la selecció de pacients candidats al tractament i ampliar les
dianes anatòmiques terapèutiques mitjançant tècniques de
neuroimatge volumètriques i tractogràfiques

•

Aprofundir en el coneixement de la fisiopatologia del tractament amb
ultrasons focalitzats d’alta freqüència gràcies a aquestes tècniques de
neuroimatge

•

Valorar la factibilitat de l’aplicació d’ultrasons focalitzats de baixa
freqüència per a aconseguir una apertura controlada, focal i transitòria
de la barrera hematoencefàlica

•

Utilitzar l’apertura de la barrera hematoencefàlica per a l’administració
focal de substàncies d’interès (fàrmacs, immunomoduladors, vectors
virals, etc.)

Institut Català
de la Salut

•

Estudis de cost efectivitat de la tècnica en sistemes públics de salut i el
seu impacte global en els programes de salut en aquest grup de
malalties.

L’Hospital està igualment interessat en participar en la resta d’àrees d’interès
neurològiques i no neurològiques on les tecnologies HIFU i LIFU estan en fase de pilot
o en fase de desenvolupament . L’equipament de RM 3T no només ha de ser
compatible en la aplicació de la tecnologia HIFU en el sistema nerviós central sinó que,
en un període no superior a 2 anys, l’hospital, com a hospital públic universitari,
voldria desenvolupar la recerca i la docència en la tecnologia HIFU també en altres
territoris anatòmics i participar en els diferents estudis d’aquestes aplicacions.
Menció especial mereix el Centre de Recerca d’Experimentació Animal i Bioimatge
(CMCiB) integrat a l’Institut de Recerca associat a l’Hospital, l’IGTP. Aquest centre
disposa de quiròfans totalment equipats i d’una RNM de 3T amb software preparat per
processar i desenvolupar noves seqüències d’imatge que podrien fer sinèrgia amb
aquest projecte. Així mateix disposa d’un equip d’hemodinàmica vascular que podria
també ser d’utilitat en el desenvolupament del projecte.
Es cerca la col∙laboració de proveïdors en totes aquestes línies de recerca, ja sigui
participant de manera activa en l’optimització del software d’anàlisi de les tècniques
de neuroimatge, aportant material necessari per a desenvolupar els diferents estudis o
fins i tot facilitant la comunicació amb la indústria farmacèutica i biomolecular que
pugui tenir interès en les nostres línies d’investigació.

11. PLA DE DIVULGACIÓ DEL PROJECTE
Atesa l’elevada incidència i prevalença del tremolor essencial, la malaltia de Parkinson i
altres malalties neurodegeneratives i tenint en compte que l’envelliment progressiu de
la població provocarà un increment notable en les xifres de persones afectes, és
evident l’impacte que pot tenir el nostre projecte a l’hora d’oferir alternatives
terapèutiques a un volum considerable de pacients. Per tant, serà primordial realitzar
una adequada difusió del projecte a nivell territorial, per tal de poder garantir
condicions d’igualtat d’oportunitats en l’accés al tractament.
Es valoraran de manera positiva totes aquelles iniciatives destinades a optimitzar la
comunicació dels nous procediments i circuits assistencials en tot el territori per tal
que la informació arribi de manera òptima a totes les àrees territorials i a tots els
nivells assistencials implicats. També es considera fonamental fer una adequada
difusió als pacients susceptibles de ser tractats amb les noves tecnologies, amb la qual
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cosa podran assolir una presa de decisions amb tota la informació necessària d’una
manera detallada i rigorosa .
Els potencials recursos útils a tals efectes serien:
•

Reunions amb experts i/o pacients ja sotmesos al tractament

•

Documents escrits informatius

•

Sistemes d’informació audiovisuals

12. PLA DE FORMACIÓ
Per a desenvolupar i posar en marxa el projecte amb garanties d’èxit serà essencial dur
a terme una formació de tots els professionals implicats en el mateix, tant a nivell de
coneixements teòrics de l’equipament, el funcionament de les noves tecnologies i els
potencials usos assistencials i de recerca, com a nivell pràctic sobre l’aplicació dels
procediments. En aquest sentit, es contempla una formació prèvia a la posada en
marxa del nou tractament, com contínua durant el desenvolupament de tots els
projectes. La formació, a més, s’ha d’estendre a tots els nivells assistencials que hi
tenen implicació, adaptada, evidentment, al seu grau d’acció i responsabilitat. S’haurà
de garantir aquesta formació continuada de qualitat, per a assolir els objectius comuns
plantejats.
D’altra banda, la Unitat de Cirurgia Funcional dels Trastorns del Moviment disposa
d’una activitat docent que s’haurà de mantenir, o fins i tot optimitzar, durant el
desenvolupament del projecte, pel que caldrà contemplar el suport al finançament de
personal que està en fase de formació, dintre del programa formatiu en tècniques
avançades de tractament dels Trastorns del Moviment.

13. PLA DE GESTIÓ DE RISCOS
Davant de qualsevol projecte que utilitza tecnologia innovadora amb un notable
impacte tant a nivell assistencial, com de recerca, és fonamental realitzar una
adequada previsió i gestió de les potencials incidències o riscos que puguin aparèixer
per tal d’assegurar una correcta execució dels procediments amb total garantia. En
aquest sentit, es considera necessari disposar d’un pla de prevenció i gestió de riscos
elaborat de manera consensuada entre els proveïdors i els professionals responsables
de l’execució i aprovat expressament per la direcció del centre. El pla contemplarà
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totes les potencials incidències que puguin identificar tant els professionals implicats,
com els proveïdors, acompanyat d’una avaluació de la probabilitat real de que aquests
riscos puguin aparèixer, l’impacte que poden tenir sobre els pacients i familiars, la
forma com es comunicaran i quines mesures es poden prendre, tant per intentar
evitar‐los, com per poder solucionar‐los un cop hagin aparegut.
Finalment, ja que es considera que un cop engegat el projecte, l’activitat que es durà a
terme serà notòria, els proveïdors hauran de garantir que aquesta activitat no es vegi
interrompuda, mes enllà d’una necessitat de manteniment raonable, degut a l’aparició
de problemes tècnics o d’altres imprevistos.

14. PLA DE GESTIÓ DEL CANVI
L’activitat que actualment es du a terme a la nostra Unitat de Cirurgia Funcional ja és
d’un volum considerable, pel què el fet d’incrementar‐la amb l’aplicació de nous
tractaments i sistemes d’anàlisi d’imatge basat en noves tecnologies suposarà una
alteració notòria de la dinàmica habitual de treball. A més, la creació d’un nou circuit
d’atenció multidisciplinar i integral centrat en el pacient, també implica un canvi
considerable en els mètodes de treball i organització dels centres del nostre territori.
Per tot plegat, seria interessant disposar d’un pla de treball que faciliti la modificació
d’aquestes dinàmiques de treball per a les diferents parts implicades, amb recursos
disponibles quant a temps, medis humans i materials per a poder assolir la nova
activitat assistencial i de recerca, de la manera més fluïda possible i amb garanties de
qualitat.

15. MÈTODE DE CONTRACTACIÓ: LA COMPRA PÚBLICA D’INNOVACIÓ
Actualment pel tractament de la malaltia de Parkinson i del tremolor essencial
s'utilitzen fàrmacs i dispositius moduladors de l'activitat cerebral implantables a
quiròfan. Aquests s’adquireixen per les licitacions ordinàries de fàrmacs i dispositius,
sense cap risc pel proveïdor i amb totes les limitacions assistencials que s’han descrit
anteriorment.
El plantejament actual és el pagament per cada tractament administrat amb la nova
tecnologia HIFU guiada per RM 3T, així com tota la prestació de serveis de software i
hardware necessaris per la seva posada en funcionament, desenvolupament i
avaluació, durant la vigència del contracte de 4 anys. Es preveuen fer 100 pacients
anuals durant els 4 anys, amb un total de 400 pacients en aquests 4 anys
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Aquest contracte assegura el cobrament del preu de 80 dels 100 pacients que es volen
tractar anualment, i per tant l’empresa assumeix el risc del 20 % de la inversió derivat
del fet que la unitat no sigui capaç de realitzar amb èxit els 100 pacients previstos
anuals. Es pretén incentivar el bon funcionament del projecte en tots els seus objectius
organitzatius, tècnics i funcionals, així com el suport en la selecció i tractament dels
pacients, estat òptim dels equipaments, softwares i programes de formació
permanent pels professionals.
No només es pretén tractar els pacients que actualment no tenen tractament o que el
tenen, però en els que la tecnologia HIFU pot aportar avantages sobre les altres
teràpies d'alta complexitat, sinó que, a més, es volen impulsar estudis per tal de
consolidar la tècnica al sistema sanitari públic, en estreta col∙laboració amb l’Aquas,
així com possibilitar un impuls a les diferents línies de recerca actuals i futures
d’aquesta tecnologia, en la neurologia i en d’altres àrees de tractament.
Aquesta fórmula de pagament per pacient permet posar a disposició del sistema
sanitari públic català la primera tecnologia d’aquestes característiques a l’Estat, sense
tenir que afrontar la important inversió de cop, sinó amb un pagament puntual per
pacient, amb un risc controlat i compartit, donat que l’Hospital només garantitza el 80
dels 100 pacients a tractar cada any, al mateix temps que si es fan més de 100 pacients
anuals no hi haurà cost extra per l’hospital per damunt dels citats 100 pacients anuals.
El cost del tractament d’una tercera part dels pacients que actualment son tractats
amb mètodes convencionals , i que serien tributaris de rebre la nova teràpia amb HIFU
dintre d'aquest projecte ( 30 anuals al 2018 ), ja suposa un cost molt similar al total del
projecte. Per tant, amb els mateixos recursos es planteja tractar quasi el triple de
pacients amb una tecnologia innovadora, aplicable a pacients amb contraindicacions
pels tractament actuals, amb menys efectes secundaris i millor seguretat a banda de
possibilitar tractar a tots aquells que no poden rebre tractament actualment per
contraindicacions. Aquests resultats esperats es volen avaluar conjuntament amb
l’Aquas per consolidar la tecnologia HIFU en el sistema sanitari públic si s’escau.

16. 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
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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. Els objectius
que es persegueixen són contribuir a millorar l’experiència del pacient i la gestió del
coneixement de l’organització. L'ús de la metodologia PROMS Patient‐Reported
Outcomes Measures) com l'anàlisi de la qualitat de vida o els símptomes com el dolor
o la fatiga, es centren el propi pacient i en compartir les decisions terapèutiques.
Estudis han demostrat que es una eina d’utilitat en la interacció metge‐pacient en la
comunicació professional i en la presa de decisions en les consultes mèdiques de
rutina.

17. ALTRES CONSIDERACIONS
El present projecte, a més, pretén optar a subvencions procedents del Programa
Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de Catalunya 2014‐
2020 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.
Per tal d’arribar a una definició completa de la licitació, d’acord amb els requisits de la
compra pública innovadora, es procedeix a realitzar aquesta 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 Germans Trias i Pujol vol posar de manifest que aquesta
consulta no és vinculant a efectes contractuals.
Els interessats que vulguin participar en la consulta hauran d’emplenar qüestionari que
adjunt a aquest document. El qüestionari s’ha d’enviar abans de les 14:00 hores del
dia 20 de setembre de 2019, segons es detalla en el document “Anunci de la consulta
preliminar”. En el proposta amb la documentació a presentar es farà constar una
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proposta "Projecte de millora del tractament del Tremolor Essencial i de la Malaltia
de Parkinson amb l’aplicació d’ultrasons focalitzats d’alta freqüència guiats per
ressonància magnètica". Aquesta documentació es presentarà en suport paper i
suport informàtic (USB).

18. METODOLOGIA I CONDICIONS DE LA CONSULTA AL MERCAT
Us agrairem que contribuïu a la iniciativa de licitació del “Projecte de millora del
tractament del Tremolor Essencial i de la Malaltia de Parkinson amb l’aplicació
d’ultrasons focalitzats d’alta freqüència guiats per ressonància magnètica”
emplenant, totalment o parcialment, el formulari.
També podeu enviar documentació tècnica per informar a l’òrgan de contractació
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 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 Germans Trias i Pujol, 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.
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 de l’Hospital
Universitari Germans Trias i Pujol 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
RLOPDRGPD de la Comissió Europea.
Quan s’escaigui, les entitats que lliurin dades de caràcter personal a la Unitat de
Contractació administrativa de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol 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 Germans Trias i Pujol a causa del desenvolupament de la COM, i també la
documentació que l’HUGTiP 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.

Director economicofinancer
Gerència Territorial Metropolitana Nord
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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 Germans Trias i Pujol?
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 aquest CPI.
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(Màx. 1.000 paraules)

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 relació al punt 7.2.1, faci una breu descripció de quines opcions de software
d’anàlisi volumètric del parènquima cerebral en relació amb malalties
neurodegeneratives podrien aportar. Comparació amb altres tècniques disponibles

(Màx. 500 paraules)
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5. En relació al punt 7.2.2, breu descripció de la tècnica de tractografia i coneixement
sobre l’ experiència prèvia en treballs de recerca en cirurgia funcional tant
d’estimulació cerebral profunda com en cirurgia funcional lesiva. Comparació
metodològica amb altres tècniques disponibles

(Màx. 500 paraules)
6. En relació al punt 7.3.1, existeix un programa de manteniment preventiu de
l’equipament?
o

Sí

o

No

Si la resposta és afirmativa, breu descripció del mateix

(Màx. 500 paraules)

7. En referència als punts 7.1.1, 7.1.2, 7.2 i 7.3, breu descripció del compromís
d'incorporació de nou software i descripció de les principals vies de recerca
actualment en desenvolupament per l'empresa

(Màx. 2000 paraules)
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8. En referència al punt 8, tenen experiència prèvia en participació en el disseny de
circuits assistencials diagnòstic i terapèutics entre els diferents nivells assistencials en
pacients amb malalties del sistema nerviós central?

(Màx. 500 paraules)

9. En referència al punt 8, en quins aspectes o nivells assistencials creu més rellevant la
seva participació?

(Màx. 500 paraules)

10. En relació amb el punt 9, existeixen possibilitats d'integració de la nova tecnologia
amb altres sistemes digitals de tractament d'imatges i planificació estereotàctica
habitualment utilitzats en cirurgia funcional?

(Màx. 500 paraules)

11. En referència al punt 9, hi ha la possibilitat d'incorporació d'atles anatòmics
digitalitzats usats habitualment en els sistemes de planificació estereotàctica en el
sistema de planificació del nou equipament?
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(Màx. 500 paraules)

12. En referència al punt 10, descrigui breument les principals línies de recerca en les
quals actualment participa o desitjaria participar de forma sinèrgica quant a la definició
de noves indicacions i/o dianes terapèutiques en malalties neurodegeneratives
mitjançant HIFU

(Màx. 500 paraules)
13. En referència al punt 10, descrigui breument les principals línies de recerca en les
quals actualment participa o desitjaria participar de forma sinèrgica quant a l'obertura
de la barrera hematoencefàlica mitjançant LIFU en malalties neurodegeneratives

(Màx. 500 paraules)

14. En referència al punt 10, creu interessant la participació d'un centre del sistema
sanitari públic en les línies de recerca en les quals participa l’empresa?

(Màx. 500 paraules)
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15. En referència al punt 10, tindrien interès en aprofundir en la recerca de la utilitat
de tècniques d'ultrasons i tractaments inmunomoduladors en malalties
neurodegeneratives? I en d’altres malalties neurològiques o no neurològiques?

(Màx. 500 paraules)

16. En referència al punt 11, disposa de xarxes o programes de divulgació del
procediment? Com és la seva experiència quant als resultats d'aquests programes?.

(Màx. 500 paraules)
17. En referència al punt 11, quins són els nivells assistencials que creu més rellevants
en un procés de divulgació de la nova tecnologia?

(Màx. 500 paraules)

18. En referència al punt 12, disposa d’un programa de formació específic per a
cadascun dels nivells assistencials implicats en la nova tecnologia? Descrigui breument
els principals punts d'interès formatiu en cada estament.
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(Màx. 500 paraules)

19. En referència al punt 12, el programa formatiu es troba englobat en algun sistema
acreditatiu de formació continuada? Quin interès podria despertar a la seva empresa
convertir aquest centre universitari públic en referent de formació i/o recerca
d’aquesta tecnologia i les seves diverses aplicacions ?

(Màx. 500 paraules)

20. En referència al punt 13 del llistat d’Elements del Projecte, quins són els riscos o
condicionants a tenir en compte per tal d’assolir amb èxit la implementació del
projecte?

(Màx. 500 paraules)
21. En referència al punt 14 del llistat d’Elements del Projecte, descrigui la seva
experiència/aproximació per a l’abordatge de la gestió del canvi d’una nova
organització funcional d’una Unitat Hospitalària amb diferents nivells assistencials.

(Màx. 500 paraules)
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22. Quina informació considera rellevant i que creu que cal registrar per avaluar les
millores en efectivitat, eficiència, seguretat i qualitat assistencial al pacient amb
malaltia de Parkinson i tremolor essencial? Quins paràmetres clínics i/o
electrofisiològics creu que caldria tenir en compte? Disposa o té pensat algun sistema
d’informació de registre, tabulació i anàlisi de la informació ?

(Màx. 500 paraules)

23. 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)

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

(Màx 500 paraules)
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Nota: els interessats poden adjuntar al qüestionari, fulletons, fitxes tècniques, o
qualsevol material addicional que consideri d’utilitat per la present consulta.

