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1. RESUM EXECUTIU
L'objectiu de la present licitació és la contractació dels serveis de suport per a un
abordatge integral i integrat al tractament dels pacients en risc de mort sobtada i
insuficiència cardíaca que requereixen dispositius d'electroestimulació cardíaca, per a
la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (en
endavant, FGS, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Sant Pau, Hospital de Sant Pau)
i els seus centres de referència.
La finalitat és garantir l'eficiència màxima del procediment assistencial d'aquests
pacients, i la coordinació i coresponsabilitat entre l'Hospital de Sant Pau i l'adjudicatari
del contracte, durant tot el cicle assistencial del pacient. Per tant, l'abast de l'objecte de
el contracte inclou tots els aspectes de procediment assistencial des de la provisió de
materials, el seguiment, la monitorització remota, la coordinació amb altres nivells
assistencials, l'empoderament del pacient, així com la posada en marxa, suport i
evolució de la tecnologia de suport durant l’execució del contracte.
A través de la present licitació, la FGS té la intenció de continuar millorant l'atenció
d'aquests pacients mitjançant un model de contractació basat en la col·laboració i
compartició de riscos entre l'hospital i l'adjudicatari que ja s'ha implementat amb èxit en
el contracte actualment vigent.
Amb caràcter previ a aquesta licitació, s'ha desenvolupat una consulta oberta al
mercat, els resultats es poden consultar a la Plataforma de serveis de contractació de
la
Generalitat
de
Catalunya:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=view
Ctn&idDoc=62152767&lawType=

2. INTRODUCCIÓ
Les malalties cardiovasculars són la primera causa de mort al món, amb 17,5
milions de morts a l'any i, també ho són a Espanya, on 122.426 persones van morir
per aquesta causa el 2017, el que va suposar el 29% dels decessos totals . Són també
la cinquena causa de baixa laboral, representant el 17% de les baixes per malaltia a
Espanya. A més, les malalties de sistema circulatori representen el 8% sobre el total
de la despesa sanitària a Espanya.
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La incidència d'aquestes malalties augmenta amb l'envelliment de la població i
suposen una càrrega econòmica molt important per als sistemes de salut. Un procés
assistencial apropiat requereix un abordatge holístic a la malaltia i una continuïtat al
llarg de tot el seu curs per aconseguir major eficiència i eficàcia en el tractament
d'aquests pacients. És a dir, per poder oferir als pacients una atenció de qualitat,
adequada a les seves necessitats en totes les etapes, que optimitzi la utilització de
recursos tant econòmics com humans.
La teràpia amb dispositius d'electroestimulació cardíaca és cada vegada més
utilitzada en el tractament de pacients amb malalties cardiovasculars. L'abast de la
present licitació inclou el procés d'atenció als pacients que presentin insuficiència
cardíaca i / o risc de mort sobtada, i que requereixin dispositius d'electroestimulació
(implantables, tant intra com extracardíacs, i actualment, també alguns externs, a
causa de la cada vegada major importància d'adequar la teràpia a les necessitats del
pacient.

2.1.

Els destinataris dels serveis

Els destinataris dels serveis objecte de la present licitació, són candidats a una
varietat de teràpies que requereixen l'ús de dispositius d'electroestimulació cardíaca.

2.1.1. Pacients amb alt risc de mort sobtada
La cardiopatia isquèmica i la seva conseqüència més comuna, la mort sobtada,
constitueixen problemes de salut pública, i representen aproximadament el 50% de
totes les morts cardiovasculars. El risc de mort sobtada és més gran en homes que en
dones, i la seva incidència s'incrementa amb l'edat, a causa d'una major prevalença de
malaltia coronària en pacients grans.1

1

2017 AHA/ACC/HRS Guideline for Management of Patients With Ventricular Arrhythmias
and the Prevention of Sudden Cardiac Death. Heart Rhythm, Vol 15, No 10, October 2018
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Imatge 1. Incidència de la Mort Sobtada i total d’esdeveniments en diferents subgrups de
1
pacients.

Per a la prevenció de la mort sobtada el maneig inicial consisteix en el control de la
malaltia cardíaca subjacent i de les comorbiditats. No obstant això, els resultats
obtinguts en grans estudis clínics aleatoritzats sustenten el benefici clínic d'implantar
un Desfibril·lador Automàtic Implantable (DAI) per reduir el risc de mort sobtada,
principalment en aquells pacients amb miocardiopatia i disfunció sistòlica significativa
del ventricle esquerre. Les indicacions per a l'implant d'un DAI estan ben definides, per
a cada escenari clínic, en les guies de pràctica clínica de les societats científiques
internacionals de referencia.
El perfil dels pacients de Sant Pau en els quals s'implanten actualment aquest tipus
de dispositius està dins de les recomanacions de les guies de pràctica clínica de
referència. Aquests pacients són, majoritàriament homes, majors de 65 anys i amb
comorbiditat associada a la cardiopatia, fonamentalment hipertensió arterial, diabetis
mellitus i malaltia pulmonar obstructiva crònica.
Desfibril·ladors automàtics implantables (DAI)
L'objectiu fonamental del desfibril·lador automàtic implantable (DAI) és el
tractament d’arítmies ventriculars perilloses que poden amenaçar la vida. La forma de
tractament més important que poden proporcionar, i que dóna nom a el dispositiu, és
la desfibril·lació, que consisteix en un xoc d'alta energia que es produeix entre la
bobina d'un elèctrode i la carcassa de l'aparell. La majoria dels dispositius d'aquest
tipus que s'implanten s'agrupen en el terme de desfibril·ladors endovasculars, que
utilitzen elèctrodes transvenosos inserits en les cavitats cardíaques. En funció de la
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necessitat addicional d'estimulació, els DAI endovasculars poden incloure, a més de
l'obligat elèctrode en ventricle dret, elèctrodes addicionals en l'aurícula dreta i / o en el
ventricle esquerre.
Com a alternativa als dispositius endovasculars estan els DAI no endovasculars, en
els quals l'elèctrode amb bobina per a la teràpia de desfibril·lació queda emplaçat fora
de sistema vascular. Aquest tipus de dispositiu sol plantejar-se quan hi ha obstruccions
vasculars que impossibiliten l'accés al cor, després de complicacions de sistemes
previs endovasculars (per infecció o disfunció), quan no sigui necessària l'estimulació
cardíaca i, en general, en els pacients més joves, per preservar els accessos
vasculars. Existeixen 2 tipus de DAI no endovascular: el DAI subcutani (DAI-S), i el
DAI extravascular (DAI-EV), aquest últim encara en fase d'estudis clínics.
El DAI-S és un dispositiu en el qual tant la carcassa com l'elèctrode queden
emplaçats en una posició subcutània, fora de la cavitat toràcica. La indicació dels DAIS ha augmentat lleugerament en els últims anys, representant el 6% del total de DAIs
implantats a Espanya durant l'any 20182. El DAI-EV és semblant al DAI-S però, en
aquest cas, l'elèctrode s'implanta en una posició subesterna extracardiaca, el que
possibilita certa capacitat d'estimulació cardíaca. Una vegada superada amb èxit
l'etapa de validació clínica, l'ús d'aquests dispositius obrirà noves possibilitats
terapèutiques que Sant Pau vol poder oferir als pacients que ho requereixin.
Desfibril·lador cardioversor personal portàtil
Dins les possibles teràpies per a la prevenció de la mort sobtada està també el
desfibril·lador-cardioversor personal portàtil ( "armilla"). A diferència dels DAIs, aquest
dispositiu és extern i es col·loca directament contra la pell del pacient. De manera no
invasiva i mitjançant un sistema d'elèctrodes, és capaç de detectar l’arítmia
potencialment perillosa i administrar la teràpia en forma de xoc d'alta energia. Encara
que aquest tipus de dispositiu va aparèixer al mercat fa més d'una dècada, el seu ús
no s'ha estès fins als últims anys. Està fonamentalment indicat en aquells pacients
considerats d'alt risc arítmic però que presenten una patologia subjacent potencialment

2

Registro Español de Desfibrilador Automático Implantable. XV Informe Oficial de la
Sección de Electrofisiología y Arritmias de la Sociedad Española de Cardiología (2018). Rev
Esp Cardiol. 2019;72(12):1054–1064.
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reversible o bé estan en espera d'un DAI implantable34. L'ús del desfibril·lador
cardioversor personal portàtil s'inclou en les directrius de l'European Society of
Cardiology (ESC) des de l'any 2015, per al tractament de les arítmies ventriculars i
prevenció de mort sobtada cardíaca.
L'ús d'aquesta teràpia és menor a Europa que en altres països del nostre àmbit
com els Estats Units. A Espanya encara no es té experiència al respecte, tot i ser una
alternativa temporal de tractament en pacients amb patologies potencialment
reversibles. Per aquesta raó i per estar inclosa en les guies de pràctiques clíniques, és
lògic que també sigui indicada en el nostre entorn en els propers anys. En
conseqüència, es tracta d'un tipus de teràpia que entra dins l'abast de la present
licitació.

2.1.2. Pacients amb insuficiència cardíaca candidats a teràpies d’estimulació
cardíaca.
La insuficiència cardíaca representa el motiu d'ingrés cardiològic més freqüent al
nostre hospital. A més de l'atenció mèdica i el suport per a la modificació de l'estil de
vida, la teràpia de resincronització cardíaca pot ser útil en aquells pacients amb
insuficiència cardíaca que presenten, a més de símptomes clínics, un trastorn de la
conducció elèctrica que produeix disincronia cardíaca.
Dispositius de resincronització cardíaca
Generalment, els pacients amb insuficiència cardíaca avançada i trastorns de la
conducció cardíaca tenen un deteriorament important de la funció contràctil de cor
(disfunció sistòlica) que els inclou en el grup d'alt risc de mort sobtada, per això
aquests pacients poden requerir l'implant de un desfibril·lador especial que estimula
tots dos ventricles (desfibril·ladors amb teràpia de resincronització cardíaca, DAI-TRC).
En alguns pacients amb edat molt avançada o curta expectativa de vida, s'indica

3

The wearable cardioverter-defibrillator: current technology and evolving indications.
Europace doi:10.1093/europace/euw180
4

Experience With the Wearable Cardioverter- Defibrillator in Patients at High Risk for
Sudden Cardiac Death. Circulation. 2016;134:635–643
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l'implant d'un marcapassos amb teràpia de resincronització cardíaca, però sense
capacitat de desfibril·lació (TRC-P).
Estimulació hisiana
L'estimulació "convencional" dels marcapassos resincronitzadores es realitza en
els dos ventricles, excloent al sistema de conducció cardíac natural. En els últims
anys, a més de la teràpia de resincronització cardíaca estàndard, on s'aconsegueix
una millora de la contracció del cor a través de l'estimulació biventricular, s'està
estenent la indicació de teràpies amb dispositius d'estimulació més "fisiològics", que
utilitzen i preserven el sistema de conducció natural del malalt. La possibilitat d'aplicar
una teràpia d'estimulació cardíaca que preservi la funcionalitat de sistema natiu,
conegut com estimulació Hisiana, ha permès una altra alternativa de tractament a
l'estimulació convencional biventricular.
Situacions especials com l'extracció completa d'un sistema de resincronització per
infecció o la disfunció de l'elèctrode de ventricle esquerre representen un desafiament
clínic que fan anhelar la disponibilitat d'una alternativa raonable a la reimplantació d'un
nou sistema de resincronització convencional. Per atendre les situacions clíniques
descrites, s'ha de disposar d'una tecnologia diferent, com l'estimulació hisiana, per
oferir al pacient amb insuficiència cardíaca totes les alternatives que permetin afrontar
els reptes que comporta l'estimulació cardíaca5.
En conseqüència, la correcta selecció de la teràpia més adequada per a la condició
de cada pacient és fonamental per poder oferir un tractament de qualitat que faci un ús
correcte dels recursos i que aporti valor al pacient i a el sistema de salut en el seu
conjunt.

2.2.

Situació actual

Durant l'any 2018, segons dades de Eucomed (European Confederation of Medical
Supplier Associations), el nombre de DAI implantats a Espanya va ser de 152 / milió
d'habitant i, a Catalunya, tot i registrar un increment progressiu, la taxa d'implants és
inferior a la mitjana espanyola, 122 / milió d'habitants. Aquestes taxes són molt
inferiors a la taxa mitjana d'implants a Europa que és de 306 / milió d'habitant. Pel que
5

Estimulación hisiana: ¿una solución a los males de la estimulación? Editorial. JACC versión
español
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fa al DAI-TRC, les dades són similars: mentre que la mitjana europea és de 119 / milió
d'habitants, Espanya té la taxa més baixa d'Europa amb 50 / milió d'habitants.
Entendre les diferències que ocorren a nivell europeu és difícil, queda clar que no
és una situació relacionada amb la riquesa dels països, ni amb la prevalença de la
malaltia cardiovascular, per la qual cosa s'ha de plantejar que l'organització dels
sistemes sanitaris té incidència en aquestes variacions. Donades les baixes taxes
d'indicació a Catalunya i a Espanya, és d'esperar, que en els propers anys es
produeixi un increment gradual en el nombre d'implants al nostre hospital, i que es vagi
igualant amb els d'altres poblacions europees amb característiques sanitàries similars.
Així, l'escenari previst en els propers anys és d'un increment constant de la
demanda de teràpies que requereixin dispositius d'electroestimulació cardíaca.
L'increment de noves indicacions implicarà un increment de nombre de pacients que
requereixin seguiment clínic. Per reduir l’impacte d'aquest increment cal disposar
d'eines tecnològiques que facilitin la millora del seguiment (exemple: programa de
monitorització remota preferent, aplicacions mòbils, i dispositius amb avenços
d'enginyeria que permetin oferir una teràpia òptima als pacients) i optimitzin la
dedicació dels professionals sanitaris. Per complir amb els reptes de millora d'eficàcia i
eficiència en aquests tractaments alhora que es millora en la gestió dels recursos, es
necessita d'una alineació entre els diferents actors que participen en totes les etapes
del tractament.

2.2.1. La “desalineació” dels actors en els models de contracte clàssics
En el model de assistencial clàssic per a aquests pacients, hi ha una col·laboració
limitada entre el proveïdor i centre sanitari, sent aquest últim el responsable únic i
principal del procés assistencial. El proveïdor ven els seus dispositius i materials de
forma individual i el seu model de negoci està centrat en incrementar el volum de
venda. L'Hospital ha de gestionar les complicacions (fins i tot les motivades pels
dispositius), els "recall" o les "field action" (ex. esgotaments prematurs de bateria dels
dispositius, ciberseguretat, problemes de programari), així com els problemes
d'elèctrodes que requereixen la retirada o extracció d'aquests.
En els últims anys s'ha produït una progressiva reducció del preu de compra dels
dispositius que, ha portat associada la disminució dels serveis associats als mateixos
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oferts pels proveïdors: com el suport tècnic durant implant o durant els seguiments
dels pacients. Aquest fet ha provocat que els hospitals deixin de disposar d'aquests
serveis addicionals o que hagin de pagar, a part, per ells.
Un altre aspecte rellevant que caracteritza el mercat dels dispositius
d'electroestimulació cardíaca és l'elevada competència i la necessitat dels proveïdors
de mantenir preus: això provoca que, en un entorn altament tecnològic com el dels
dispositius cardíacs personals, apareguin constants novetats, tot i que els nous models
no sempre aporten millores significatives respecte als models anteriors. Les
innovacions tecnològiques realment significatives o disruptives han de ser negociades
de manera independent, i no estan incloses en els catàlegs homologats per als
hospitals.
D'altra banda, els hospitals pateixen, a vegades, tensions pressupostàries degudes
a la fluctuació de la demanda ja que compten amb pressupostos fixos per a aquest
tipus de teràpies. En el model clàssic, els hospitals utilitzen un model de compra basat
en la reducció del preu que disminueix els marges de la indústria sense crear un
compromís a mig-llarg termini.
Aquest model de contractació basat en l'adquisició facilita el desalineament entre
l'hospital i el proveïdor, i incentiva la venda de més dispositius o dels dispositius més
cars.
Per evitar els problemes derivats d'aquest model de provisió, en 2016, l'hospital de
Sant Pau va posar en marxa un nou model de contractació per implementar un
tractament global als pacients que requereixen dispositius cardíacs implantats. Aquest
model, centrat en el pacient, alinea tots els actors involucrats en el procés assistencial
(hospital i proveïdor) i incorpora les tecnologies més actuals per millorar l'eficàcia i
eficiència del tractament La implementació d'aquest model assistencial ha anat
acompanyada de la implementació de un model de col·laboració i risc compartit entre
l'hospital i el proveïdor que comparteixen objectius comuns de millora assistencial i
d'atenció als pacients. Aquest nou model es posa en pràctica mitjançant un contracte
de serveis a mig termini amb pagament per població de referència, la provisió dels
quals inclou una solució integral dels serveis i les tecnologies necessàries per al
tractament d'aquests pacients al llarg de tota la ruta assistencial.
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2.2.2. El model assistencial de l’Hospital de Sant Pau.
L'any 2016, en el marc de el Projecte Europeu STOPandGO (Sustainable
Technology for Older People - Get Organised) d'implementació de nous models
d'atenció, mitjançant la compra pública d'innovació de tractaments innovadors,
millorats amb les noves tecnologies, per a pacients crònics d'edat avançada
(http://stopandgoproject.eu/ ), l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau va posar en
pràctica el Programa d'abordatge integral de l'assistència a pacients amb DAI +/- CRT
incorporant tecnologies digitals, a través d'un contracte de serveis a mig termini (4
anys) que va establir un model d'atenció centrat en els pacients basat en la cooperació
i coresponsabilitat entre l'Hospital de Sant Pau i el prestador dels serveis ("risc
compartit"). El contracte que finalitza el 2020, cobreix tots els aspectes del procés
assistencial: des de l'aprovisionament i gestió del material, l'assistència tècnica en els
procediments, la gestió d'incidències i complicacions derivades dels dispositius, els
serveis de monitorització remota, la gestió del canvi (que inclou la formació dels
professionals sanitaris, els pacients i els seus familiars), i l'ús de sistemes d'informació
de suport al seguiment presencial i remot dels pacients. En aquest contracte de
serveis, el proveïdor garanteix la renovació tecnològica i la incorporació de noves
tecnologies dins de l'abast de les teràpies tractades, així com la devolució a la fi del
contracte per a garantir la continuïtat dels serveis, i l'atenció als pacients, en la
transició a el nou contracte objecte de la present licitació.

2.3.

La Fundació de Gestió Sanitària del Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau

L'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau és un hospital d'alta complexitat gestionat
per la Fundació de Gestió Sanitària de la Santa Creu i Sant Pau que, amb sis segles
d'existència, representa la institució hospitalària degana de l'Estat Espanyol. Presta
serveis públics de salut a Barcelona i la seva àrea d'influència s'estén per tot
Catalunya, a més de tenir un impacte significatiu en la resta d'Espanya i una projecció
internacional destacada. És un dels cinc hospitals de Catalunya certificats com
hospitals de referència de tercer nivell.
L'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau és l'hospital de referència per a 400.000
habitants de al centre de Barcelona, i també és un centre de referència per a activitats
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mèdiques complexes que requereixen l'última tecnologia i equips per a més d'1 milió
de persones de diferents zones de Catalunya.
Eixample

Superficie: 101,35 Km2

Horta- Guinardó

407.550 habitantes

Gràcia

Densidad: 4.021,21 hab./ Km2

Sant Martí

24,22% de la población de
Barcelona

Sant Andreu

Población ≥ 65 años: 22,93%

Imatge 2. Població de referència de Sant Pau a Barcelona (any 2019).

L'activitat de l'hospital es centra en la ciutat de Barcelona amb un 83,63% d'altes
hospitalària de pacients procedents de Barcelona ciutat, 14,65% de la resta de
Catalunya, un 0,51% de la resta de l'Estat Espanyol i un 1, 15% de l'estranger.

Imatge 3. Procedència de les altes hospitalàries de l’Hospital de Sant Pau (Any 2019)

Durant l'any 2019 es van donar 35.761 altes, realitzant 21.618 intervencions
quirúrgiques, i 222 trasplantaments i, es van atendre 159.600 urgències. A les
consultes externes es realitzen cada any més de 460.000 visites i a l'hospital de dia
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s'atenen més de 97.000 usuaris. Disposa de 125 punts d'hospital de dia, 540 llits, 19
quiròfans, 61 box d'urgències i 61 llits de crítics.

Imatge 4. Activitat assistencial de l’Hospital de Sant Pau (any 2019)

2.3.1. El Departament de Cardiologia i la Unitat d’Arítmies.
El Departament de Cardiologia de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau és un dels
més antics d'Espanya. Ha estat pioner en el camp de l'ensenyament i la recerca a
Catalunya i a l’Estat espanyol sent un referent a nivell internacional per la seva activitat
de recerca. El departament està ubicat a les modernes instal·lacions de l'edifici de el
nou hospital i disposa de 60 llits dedicats per a l'atenció cardiològica (incloent la unitat
de cures coronàries, cures semicrítics, hospitalització i hospital de dia), dos laboratoris
dedicats en exclusiva a intervencions coronàries i tractaments invasius per a malalties
estructurals de cor (incloent TAVI, MITRACLIP, tanca d’Orelleta, etc.), una unitat
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d'Imatge cardíaca (ecocardiografia avançada, cardioresonància, CT escàner cardíac),
una unitat d'Insuficiència cardíaca i trasplantament cardíac, rehabilitació cardíaca i
cardiologia nuclear. A més, l'equip de cirurgia cardíaca realitza tot tipus d'intervencions
quirúrgiques: trasplantaments de cor, intervencions quirúrgiques coronàries i valvulars.
El Departament de Cardiologia té un ampli equip de professionals format pel
director de Departament, 8 responsables clínics, 28 cardiòlegs a temps complet, un
veterinari, un estadístic, un biòleg, 1 fisioterapeuta, dos tècnics de ecocardiografia, un
tècnic de dispositius cardíacs implantables, tres tècnics de recerca i professionals
d'infermeria especialitzats en diferents aspectes de l'atenció específica de cardiologia.
En 2019 es van realitzar 17 trasplantaments cardíacs, 2.624 cateterismes coronaris
diagnòstics - terapèutics, 1.215 intervencions coronàries percutànies. A més, la
patologia cardiovascular més freqüent ha estat la insuficiència cardíaca, generant
1.119 altes hospitalàries, el que la posiciona com la segona causa d'ingrés.

Imatge 5. Causes més freqüents d’ingressos hospitalaris de Sant Pau (any 2019)

La Unitat d’Arítmies de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau és la segona en
volum de Catalunya, realitzant més de 350 ablacions per catèter a l'any, més de 160
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implants de dispositius de desfibril·lació cardíaca +/- teràpia de resincronització (DAI +
/ - TRC), amb gran experiència en la implantació de marcapassos sense cable i
extraccions de dispositius; el que li permet situar-se al territori espanyol entre les
primeres unitats amb major volum d'activitat. A més, és un centre de referència per a la
formació d'especialista en la implantació de dispositius, amb cursos de formació
d'àmbit estatal des de fa més de 10 anys. La Unitat d’Arítmies compta amb 6
especialistes dedicats a temps complet, i certificats per a la pràctica de la seva
especialitat.
La unitat d’arítmies de Sant Pau té una xarxa de centres de referència compost per
vuit hospitals: Hospital Sant Joan de Déu, Manresa; Hospital Sant Joan de Déu, Reus;
Hospital Universitari Mútua Terrassa (implants de DAI i CRT, ablacions cardíaques
complexes); Hospital Comarcal de Sant Bernabé, Berga; Hospital de Palamós;
Hospital Comarcal de Blanes; Hospital de Figueres i Hospital de la Mar (només per a
extracció de dispositius cardíacs).

Imatge 6. Centres de referència de l’Hospital de Sant Pau.

Des del 2016 l'Hospital de la Santa Creu í Sant Pau ha incorporat la monitorització
remota dins el procés assistencial dels pacients portadors de dispositius cardíacs.
Actualment, s'està fent el seguiment remot a 1300 pacients, més de el 90% del total de
pacients de l'hospital amb DAI +/- TRC estan monitoritzats amb aquesta tecnologia. En
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aquest període, la monitorització remota s'ha implementat també en el seguiment dels
pacients amb marcapassos sense cables o amb Holter implantables, oferint aquest
tipus de seguiment a més de la meitat dels pacients amb aquests dispositius.

2.3.2. Activitat assistencial de la Unitat d’Arítmies.
Tal com es mostra en els següents gràfics, l'evolució de l'activitat intervencionista,
durant els tres primers anys de contracte (2016 - 2019), mostra un creixement estable
en el total de procediments realitzats, sent solament menor a l'estimada en el
relacionat a les extraccions. En relació a dispositius especials, DAI-S, la taxa
d'implantació, propera a el 5%, és similar a la taxa nacional2.

Activitat realitzada per anys vs Activitat estimada

´
Any 1

Any 2

Any 3

*Any 1 = setembre de 2016 a setembre de 2017
Any 2 = setembre de 2017 a setembre de 2018
Any 3 = setembre de 2018 a setembre de 2019.
Imatge 7. Evolució de l’activitat en el període 2016-2019.
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Activitat per tipus d’implant

Any 1
Any 2
Any 3

Recanvi

*Any 1 = setembre de 2016 a setembre de 2017
Any 2 = setembre de 2017 a setembre de 2018
Any 3 = setembre de 2018 a setembre de 2019.
Imatge 8. Evolució de l’activitat en el període 2016-2019 per tipus d’implant.

La monitorització remota i l'adopció d'un abordatge integral, ha permès fer
sostenible una activitat assistencial de qualitat tot i el creixement en més de 100
pacients cada any, tal com es mostra en la següent gràfica.

Activitat, seguiments per anys vs Activitat estimada

PRESENCIALS

REMOTS
Any 1

Any 2

Any 3

*Any 1 = setembre de 2016 a setembre de 2017
Any 2 = setembre de 2017 a setembre de 2018
Any 3 = setembre de 2018 a setembre de 2019.
Imatge 9. Activitat de seguiment en el període 2016-2019.
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En el marc d'aquest contracte s'han implementat solucions tècniques i serveis
integrats tant per a la gestió de l'activitat com per a l'aprovisionament de materials.
Aquestes noves solucions ens han permès absorbir, de forma sostenible, l'increment
d'activitat que s'ha produït i formen part de el model assistencial als nostres pacients.
Solucions tecnològiques de suport i seguiment més rellevants
Les funcionalitats de seguiment de l'activitat i el contracte que disposem, incloses
en la provisió de serveis del nostre proveïdor, inclouen:


Un quadre de comandament que mostra l'activitat realitzada cada any i que permet
visualitzar les variacions d'activitat.

Imatge 10. Quadre de comandament per al seguiment de l’activitat.

●

●

Un sistema d'informació que permet la integració de les dades de tots els
fabricants de dispositius implantats dels nostres pacients. Aquestes dades
s'obtenen des dels programadors dels dispositius cardíacs durant els seguiments
presencials, i, també, de forma automàtica a partir de el sistema de seguiment de
monitorització remota. Tota la informació queda enregistrada a la mateixa
plataforma d'integració de dades (MediConnect ® Fleischacker).
Integració de dades en el HIS de l’hospital per a la seva incorporació posterior en la
historia clínica electrònica per fer-la disponible a altres facultatius que participen en
el tractament del pacient.
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2.4.

El desafiament de la present licitació

Com hem comentat anteriorment, en els darrers anys hem aconseguit millores
significatives en l'atenció dels nostres pacients mitjançant la implementació d'un model
de contractació que inclou tots els elements necessaris per a l'atenció dels nostres
pacients amb arítmies i implica l'estreta col·laboració entre el proveïdor i l'hospital per
posar al pacient en el centre de el procés assistencial.
En la present licitació volem avançar encara més en les millores del procés
assistencial amb una aproximació holística que consideri integrats tots els elements
per a l'atenció més global a aquests pacients, i inclogui la participació en el seguiment
dels centres referidors, facilitant el diagnòstic precoç des dels altres nivells
assistencials, i el maneig actiu del pacient en la gestió de la seva condició. Per tant, el
desafiament de la present licitació és anar un pas més enllà i implantar un model de
tractament integral i integrat, que faciliti la disponibilitat de la teràpia més adequada a
la condició de cada pacient, l'activació del pacient i el seu entorn, la cooperació entre
l'Hospital i els diferents nivells assistencials tant en la indicació com en el seguiment, i
la incorporació de la tecnologia més actual per millorar tot el procés.
Per assolir aquesta fita, en un context de pressupostos estables, es requereix un
model de contracte que fomenti la col·laboració i el risc compartit hospital-proveïdor en
totes les etapes del procés assistencial, des de la indicació fins al seguiment i el
tractament de les possibles complicacions .
Este modelo s’ha de basar en quatre pilars:


la personalització de la teràpia, per oferir a cada pacient el dispositiu i l'atenció
més adequada a la seva condició i entorn.



la monitorització remota, per conèixer l'estat del pacient en tot moment a
partir del funcionament de el dispositiu mitjançant la informació
emmagatzemada i enviada a un sistema integrat i centralitzat que identificarà
precoçment alerta de salut del pacient millorant la seva seguretat alhora que es
redueixen les visites presencials a aquelles clínicament rellevants;



la coordinació en el tractament entre els diferents nivells assistencials, des de
l'atenció primària al tractament hospitalari, i;



l'activació del pacient a través de recursos humans i tecnològics, per millorar
el coneixement de la seva malaltia, i facilitar-li informació directa i oportuna.
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La relació entre hospital i proveïdor en aquest model és un element fonamental,
aquesta relació s'ha de basar en el valor i el risc compartit al llarg de tot el procés
assistencial per aconseguir conjuntament una millora en els resultats en salut dels
pacients. Aquest compromís es concreta en el model de pagament que estarà en part
associat als resultats en salut dels pacients.

3. OBJECTIU DE LA LICITACIÓ
3.1 Objectiu General
L'objectiu de la present licitació és la contractació dels serveis de suport per a un
abordatge integral i integrat a el tractament dels pacients de l'Hospital de Sant Pau i
els seus centres de referència, en risc de mort sobtada i insuficiència cardíaca que
requereixen dispositius d'electroestimulació cardíaca per al tractament d’arítmies
ventriculars greus.
Per aconseguir aquest objectiu, es requereix la provisió dels serveis i solucions de
suport al tractament integral i integrat d'aquests pacients que, millorat amb les
tecnologies més actuals, faciliti la consecució de la finalitat última de la contractació:
garantir l'eficiència màxima de procediment assistencial dels pacients, mitjançant la
coordinació i coresponsabilitat entre l'Hospital de Sant Pau i l'adjudicatari del contracte
durant tot el cicle assistencial.
A través de la present licitació, la FGS té la intenció de continuar millorant l'atenció
als seus aquests pacients mitjançant un model de col·laboració i compartició de riscos
entre l'hospital i l'adjudicatari ja implementat amb èxit en el contracte vigent. Així,
l'abast de l'objecte de el contracte inclou tots els aspectes de procediment assistencial
des de la provisió de materials, la monitorització remota, la coordinació amb altres
nivells assistencials, l'empoderament de el pacient, així com la posada en marxa,
suport i evolució de la solució durant el contracte.
L'oferta haurà d'incloure una solució que combini el desenvolupament de serveis i
solucions que permetin implementar un model d'atenció amb els següents pilars
fonamentals:
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1. La personalització del tractament als pacients: la provisió i la logística
d'emmagatzematge dels dispositius, els serveis d'assistència tècnica durant els
procediments d'implantació i explantació, així com la disponibilitat de la tecnologia
més adequada a les característiques de cada pacient.
2. El monitoratge i seguiment remot dels pacients per a la prevenció, detecció i
actuació precoç d'esdeveniments adversos per a la seva salut. En aquest àmbit la
solució ha de facilitar suport per, com a mínim: la recepció d'informació sobre
l'estat del pacient i el dispositiu; la identificació i activació d'alertes d'acord amb els
protocols aprovats per l'òrgan de governança designat; i les solucions
tecnològiques que facilitin el tractament i emmagatzematge de la informació en un
model de millora contínua i autoaprenentatge.
3. La coordinació entre la Unitat d’Arítmies i la resta de nivells assistencials, a través
de: l'habilitació de canals de comunicació i compartició d'informació sobre la
condició del pacient implantat; apoderant l'atenció primària per dur a terme el
seguiment, incloent controls i ajustos que no requereixen la intervenció de
l'especialista.
4. L'activació del pacient, per a participar en el control i seguiment de la seva
condició, millorant la seva sensació de seguretat i autocontrol. Per a això es pretén
proporcionar informació, formació, suport, monitoratge, afavorir la participació en
xarxes de pacients i la creació d'un catàleg per donar a conèixer dispositius i
aplicacions existents al mercat en l'àmbit de la prevenció i identificació de riscos
d’arítmies amb eficàcia provada i recolzada per entitats de referència.
5. La gestió del canvi, necessària per a la implantació del nou servei amb una
transició ordenada cap al nou model que també haurà d'estar centrat en el pacient i
en la millora de l'eficiència assistencial: "fer més amb els mateixos recursos".

3.1.1. El “paper del proveïdor” en la prestació del Servei.
S'espera que el proveïdor vagi més enllà de la mera provisió de materials,
dispositius, sistemes informàtics, programes de formació o assistència tècnica;
s'espera la seva involucració en totes les etapes del tractament; en un paradigma
d'estreta col·laboració i intercanvi de coneixements amb el personal de centre.
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Per facilitar aquesta col·laboració, s'establirà la Taula Tècnica de Seguiment del
Contracte amb la participació del proveïdor i amb el personal de centre hospitalari, les
funcions es descriuen més endavant.
En aquest model de govern del contracte, l'hospital continua sent el responsable
últim en la presa de les decisions clíniques, però aquestes es veuen reforçades amb el
coneixement del proveïdor, anant més enllà de l'estricta provisió de serveis,
dispositius, materials o tecnologia.

3.1.2. El model de pagament: tarifa fixa anual.
La present contractació té per objecte la provisió d'una solució global de suport per
al tractament de pacients en risc de mort sobtada i insuficiència cardíaca que
requereixen dispositius d'electroestimulació cardíaca, per a tota l'àrea de referència de
l'hospital de Sant Pau (àrea poblacional + hospitals de referència), que inclogui serveis
integrals, proveïment i solucions tecnològiques. Les fluctuacions que pugui haver-hi o
els increments de demanda, dins dels límits, establerts en el present document hauran
de ser assumides pel proveïdor.
El model de pagament estableix una tarifa fixa anual que inclou el risc compartit en
la gestió de les complicacions derivades dels dispositius i una part variable ajustada
als resultats clínics obtinguts.
A la tarifa fixa, el proveïdor de serveis garanteix la provisió de serveis per a un
determinat nivell d'activitat anual (incloent la provisió de dispositius i materials) i tots
dos acorden un percentatge de fluctuació anual sense modificacions en la tarifa
establerta. Quan l'activitat real és superior o és inferior a el nivell d'activitat anual
establert, però dins dels marges de fluctuació, el proveïdor o l'hospital assumirà els
costos associats a la desviació.
La següent Imatge representa de forma gràfica el concepte de l'activitat:
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Euros

Activitat absorbida
100% Activitat

Activitat “no reembosada”

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Mesos

Imatge 11. Concepte d’Activitat del Model Econòmic Proposat



L'activitat de referència: 'Ofn' és l'activitat de referència (100% d'activitat) volum
anual d'activitat establerta pel contracte com a referència.

L'activitat futura es pot inferir a partir de l'activitat passada, l'evolució en els darrers
anys i la tendència a nivell d'Estat espanyol i europeu. En aquest sentit el licitador
podrà presentar en la seva proposta sistema de compensacions d'activitat plurianual
en el cas d'anys amb activitats inferiors o superiors a el marge de fluctuació i aquest
aspecte serà valorat en la licitació.
El model de pagament que s'estableix en aquesta licitació pretén donar resposta a
la possible fluctuació de l'activitat global d'un any i permeti la flexibilitat dins d'uns límits
acordats per l'hospital i el proveïdor per al contracte. Aquest model es concreta en la
compartició de el risc hospital-proveïdor pel que fa a el volum d'activitat en què
l'hospital pagarà per al volum corresponent a el 100% d'activitat estimada, i cobrirà,
dins el contracte, un fluctuació acotada de l'activitat entre uns límits d'absorció de més
(Iact) i de menys (Ideact) activitat assumint el proveïdor l'increment i l'hospital el
decrement.
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Índex d'absorció ( 'IAct') d'activitat: percentatge, respecte a el volum anual
d'activitat establerta pel contracte, que el proveïdor absorbirà sense
contraprestació econòmica addicional. Aquest valor formarà part de l'oferta
presentada pels licitadors.



Índex de compensació ( 'IDecAct') per decrement d'activitat: percentatge
respecte al volum anual d'activitat establerta per contracte, que el proveïdor
proposa com a compensació quan l'activitat anual sigui inferior al volum previst pel
contracte. Aquest valor formarà part de l'oferta presentada pels licitadors.

El concepte d'activitat es considera en el sentit més ampli i inclou els conceptes
detallats en la següent taula que inclouen:
●
●
●

Primers implants de dispositius.
Recanvis de generador.
Reintervencions per complicacions, influïdes les extraccions.

●
●

Visites de seguiment presencial – remot.
Etc.

El volum i pes de cada un dels conceptes corresponen a el primer any de contracte
i s'han estimat a partir de l'activitat realitzada en els últims tres anys en els tractaments
objecte de el contracte a Sant Pau. No obstant això, ha de contemplar-només com una
guia orientativa, podent augmentar o disminuir activitat d'algun dels apartats,
mantenint fix el còmput final de punts d'activitat:

Tipus d'activitat
Teràpia personalitzada (procediments)
Implant Desfibril·lador unicameral
Recanvi Desfibril·lador unicameral
Implant Desfibril·lador bicameral
Recanvi Desfibril·lador bicameral
Implant DAI amb teràpia resincronització
Recanvi DAI amb teràpia resincronització
Implant marcapassos amb teràpia
resincronització
Recanvi marcapassos amb teràpia
resincronització

Nombre teòric
previst

Pes

Valor
(nº teòric previst
* pes)

55
30
12
3
35
15

100
90
110
100
130
110

5.500
2.700
1.320
300
4.550
1.650

12

30

360

3

20

60

Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau – Sant Antoni M. Claret, 167 – 08025 Barcelona – Tel.932919000
– Correu electrònic: contractacions@santpau.cat

26

Sant Antoni Maria Claret, 167
08025 Barcelona
Tel. 935 53 76 21 – 76 23

Tipus d'activitat
Implant marcapassos per a estimulació Hisiana
Recol·locació elèctrodes
Implant DAI subcutani - extracardíac
Recanvi DAI subcutani
Desfibril·lador personal portàtil (armilla) mes /
tractament
Extracció elèctrodes
Seguiment i Coordinació assistencial
Seguiment presencial a l'hospital1
Seguiment remot

Nombre teòric
previst
20
10
7
1

Pes
30
5
170
160

Valor
600
50
1.190
160

12

25

300

16

30

480

1.450

0,75

1.088

3.200

0,5

1.600

30

0,5

15

30

2

60

130
40

2
2

260
80
22.323

2

Seguiment presencial infermeria

3

Seguiment presencial no hospitalari (Atenció
primària, domicili, soci sanitari)4
Activació del pacient: App, monitorització
remota, formació per al pacient i el seu entorn
Nous pacient en monitorització remota
Empoderament5
Total activitat

Taula 1. Activitat prevista (100% activitat) per al primer any de contracte
1

Seguiment presencial en el que és necessari interrogar el dispositiu i es genera un informe de
seguiment.
2

Seguiment remot en el que es genera un informe de seguiment.

3

Seguiment que no requereix interrogar el dispositiu, però sí genera un informe de seguiment per part
d’infermeria.
4

Seguiment presencial amb interrogació de dispositiu, i que genera un informe de seguiment, en el centre
de referència. S’espera un creixement progressiu al llarg del contracte.
5

Inclou incorporació en programa de pacient expert i provisió d’eina eHealth (App, etc.). S’espera un
creixement progressiu al llarg del contracte.
6

Aquesta activitat és estimada, pot haver-hi transferència d’activitat entre els diferents ítems de
“seguiment i coordinació assistencial” i l’activació del pacient

Addicionalment, donada la tendència de la demanda dels tractaments inclosos en
l'abast de la present licitació, es preveu un creixement progressiu de l'activitat anual a
cobrir en el contracte. En conseqüència, l'activitat de referència s'actualitzarà
anualment, no podent sobrepassar el sostre màxim de creixement de l'activitat l'1%
anual.
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euros

Ofn - Iact

100% activitat

Activitat absorbida sense
cost addicional

Ofn
Ofn - Ideact

Decrement d’activitat
no reembosada

0

1

2

3

4

5

Any de contracte
Imatge 12. Evolució de l’activitat prevista (100% activitat) al llarg del contracte, amb un increment del
1% anual.

D'acord amb el model de governança que estableix aquesta licitació, l'activitat de
referència serà revisada anualment per la Taula Tècnica de Seguiment i, aprovada pel
Comitè de Direcció del contracte. Aquests òrgans de govern de revisar els paràmetres
d'activitat en el cas de circumstàncies extraordinàries o si es produeixen canvis
significatius en la població de referència del hospital.
Per garantir que els pacients amb necessitats especials puguin rebre el dispositiu
més adequat a la seva condició, encara que no estigui inclòs en el catàleg ofert,
s'incorpora l'índex d'absorció de dispositius especials, una variable que oferirà el
licitador i formarà part dels criteris d'adjudicació de el contracte. A continuació, es
defineix aquest paràmetre:


Índex d'absorció de dispositius especials: percentatge de dispositius especials
que el proveïdor està disposat a sufragar. En el pla operatiu s'haurà d'especificar la
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metodologia per la qual aquests dispositius especials es posaran a disposició de la
Taula Tècnica de Seguiment del Contracte.

Requisits mínims dels indicadors de fluctuació d’activitat
La taula següent determina els valors mínims dels indicadors de fluctuació
d'activitat. Una major fluctuació es valorarà en els criteris d'avaluació de les ofertes:
Indicadors de fluctuació d’activitat
Indicador

Mínim

Índex d’absorció de l’activitat

10%

Índex de compensació per menor activitat

5%

Índex d’absorció de dispositius especials

5%

Taula 2. Requisits mínims de fluctuació d’activitat i d’absorció de dispositius especials.

3.1.3. Risc compartit en el tractament de complicacions.
En el model clàssic, la responsabilitat, quan es produeixen complicacions, és
assumida per l'Hospital. El fabricant de dispositius únicament assumeix
responsabilitats quan, per fallades detectades, es produeix la retirada d'una família de
dispositius. Fins i tot en aquesta situació, la indústria assumeix el cost de reemplaçar
els dispositius afectats per altres que no presentin el mal funcionament, però no
compensa a l'hospital pel cost addicional del procediment d'extracció i de la nova
cirurgia d'implantació que s'haurà de realitzar al pacient.
El model de col·laboració i compartició de risc en aquesta licitació cobreix tot el
"procés d'atenció integral", no només l'implant de dispositiu. Atès que algunes
complicacions estan relacionades amb la condició del pacient mentre que altres estan
relacionades amb el dispositiu, el proveïdor ha de participar en el maneig i tractament
de les complicacions, assumint tots els costos relacionats amb les complicacions
derivades del funcionament anòmal o complicacions relacionades directament amb el
dispositiu.

Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau – Sant Antoni M. Claret, 167 – 08025 Barcelona – Tel.932919000
– Correu electrònic: contractacions@santpau.cat

29

Sant Antoni Maria Claret, 167
08025 Barcelona
Tel. 935 53 76 21 – 76 23

3.2 Teràpia Personalitzada.
La teràpia personalitzada consisteix a oferir el tractament que millor s'ajusta a les
necessitats de cada pacient. Fins i tot per a les situacions especials que requereixen
dispositius especials o molt avançats. Això requereix que al llarg de la durada del
contracte es disposi d'una gamma completa i actualitzada de dispositius i materials de
diferents fabricants per poder seleccionar el dispositiu més adequat per a les
necessitats de cada pacient, fins i tot si la seva condició requereix disposar de
tecnologia punta.
Encara que la majoria dels fabricants punters disposen de dispositius i models les
característiques cobreixen el 95% de les necessitats, és fonamental disposar de
dispositius de, com a mínim, dos fabricants diferents per a cada tipologia de pacient.
Aquest aspecte és molt rellevant atès que estem davant de teràpies que requereixen
implant en ocasions urgents, i no és infreqüent que es produeixin trencaments d'estoc
o "recalls" d'algun fabricant. Si l'hospital disposa en exclusiva de dispositius d'aquest
fabricant, podria donar-se el cas que l'hospital no estigués en disposició d'implantar a
un pacient amb dispositius de el fabricant únic. Aquest és un aspecte clau a cobrir en
la present licitació, per tant, el licitador haurà d'especificar en el pla operatiu de forma
detallada en el pla d'aprovisionament com va a donar resposta a aquesta necessitat.

3.2.1. Objectius de la Teràpia Personalitzada.
Els objectius de la teràpia personalitzada es concreten en:


La provisió de dispositius, materials i sistemes d'extracció.



El suport tècnic als processos d'implantació i extracció.



La renovació tecnològica de dispositius durant el contracte.



La cocreació, per part de l'equip assistencial hospitalari i el licitador, de protocols
assistencials per organitzar de manera coordinada i eficient el seguiment
presencial i remot, ajustat a cada tipus de dispositiu i grup de pacients.

Requisits mínims per a la provisió del dispositiu més adequat a la condició de
cada pacient
Per a garantir la premissa anterior els proveïdors hauran de garantir:
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1. La disponibilitat de games completes de dispositius de, com a mínim 2 fabricants,
per als casos habituals.
Aquest requisit té l'objectiu de garantir la disponibilitat de dispositius en tot
moment per a totes les necessitats assistencials i, addicionalment, permet garantir
la disponibilitat dels serveis de suport tècnic necessaris per dur a terme els
procediments per a tots els pacients sempre que es necessiti.
2. El subministrament de games completes d’instruments i materials per a
implantacions i extraccions. Como s’ha esmentat anteriorment, el proveïdor
assumirà els costos relacionats amb les explantacions i segons implants deguts a
un mal funcionament-esgotament del dispositiu.
Requisits mínims per a la provisió de la teràpia més adequada a cada pacient
Indicador

Mínim

Número de games completes de dispositius de fabricants diferents
(*)

2

Característiques tècniques addicionals
Cobertura 100%
cost del dispositiu

Garantia de vida de la bateria

Sistemes d’extracció

DAI VVI

8 anys

DAI DDD

6 anys

DAI CRT

5 anys

CRT-P

5 anys

DAI no endovascular

4 anys
Complir amb els
requisits mínims per
a tots els escenaris

(*) Aquest és un requisit fonamental per garantir la provisió de el dispositiu més adequat a la

condició de cada pacient.
Taula 3. Requisits mínims per a la provisió de la teràpia més adequada a cada pacient.
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La Taula Tècnica de Seguiment del Contracte, en la qual participarà el proveïdor
juntament amb els responsables de l'hospital, tal com es detalla més endavant (Model
de Governança), serà l'encarregada de controlar l'activitat de el projecte i la correcta
disponibilitat de el dispositiu més adequat a cada pacient.

3.2.2. Model d’assistència tècnica
La disponibilitat de suport tècnic és bàsica per poder realitzar els processos
d'implantació i sobretot de explantació-extracció amb la màxima efectivitat i eficiència.
Moltes característiques de funcionament dels dispositius són pròpies de cada
fabricant i, fins i tot, de cada model, per tant, és rellevant disposar d'un adequat suport
tècnic durant el procés d'implantació que serveixi de suport a l'equip implantador de
l’hospital. A més, la presència cada vegada més freqüent d'algoritmes específics fa
que el suport tècnic sigui necessari per a una adequada programació des del moment
de l'implant, afavorint un seguiment òptim. D'altra banda, les intervencions d'extracció
de sistemes d'estimulació són menys freqüents que els implants, però clínicament molt
rellevants, per l'elevat risc de complicacions associat i per les implicacions clíniques de
l'èxit o fracàs de la intervenció en el pronòstic del pacient. La complexitat tècnica d'una
intervenció d'extracció és molt elevada i requereix d'una acurada selecció del material
específic per dur-la a terme. La gran varietat de material i les característiques de
funcionalitat molt concretes per a cada element fan necessària la disponibilitat d'un
bon suport tècnic durant la intervenció.
Els procediments es consideren implantacions programades, quan el temps entre
la indicació i la intervenció superi les 24h. Quan el lapse de temps sigui menor les
intervencions es consideraran urgents.
Els serveis inclosos en la present licitació han de cobrir les necessitats de suport
tècnic. Així, els licitadores hauran d'oferir un model d'assistència tècnica que inclogui
tots aquests serveis, així com les estratègies per garantir la seva prestació, incorporant
la tecnologia per facilitar la comunicació entre l'equip de l'hospital i del proveïdor.
L'objectiu en aquesta licitació és disposar d'un equip tècnic molt qualificat i estable
que treballi de forma coordinada amb la unitat d’arítmies de Sant Pau, sota el control
de la Taula Tècnica de Seguiment del Contracte amb la finalitat d'aconseguir la millor
eficàcia i eficiència durant els procediments. El treball conjunt dels equips de l'hospital i
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del licitador permetrà oferir als el pacient els millors resultats, mantenint un alt grau
d'efectivitat i eficiència en les intervencions i durant tot el cicle de seguiment.
Els licitadors hauran de presentar una declaració responsable per la qual es
comprometin a adscriure a l'execució del servei a el personal que resulti necessari per
a la correcta execució del contracte.

Requisits mínims per als serveis de suport tècnic als processos d’implantació i
explantació.
Responsable directe del Contracte: El responsable directe del Contracte
proposat pel Licitador haurà de comptar amb una experiència mínima de cinc (5) anys
en l'execució de serveis assistencials que constitueixen l'objecte de el contracte. El
Licitador haurà de presentar un CV indicant els treballs i hospitals que acreditin
aquesta experiència.
Personal encarregat d'executar el servei: A l'almenys el 80% dels treballadors que
el Licitador proposi com a personal destinat per a la realització del servei, ha de tenir
una experiència mínima de tres (3) anys en l'execució dels serveis assistencials que
constitueixen el objecte de el contracte. El licitador haurà de presentar una relació de
personal que s'adscriurà al Contracte indicant els treballs i hospitals que acreditin
aquesta experiència
L'adjudicatari haurà de proveir un servei d'assistència tècnica presencial durant
TOTS els procediments d'implantació i explantació de dispositius al quiròfan; aquests
serveis seran duts a terme per personal qualificat. Aquesta assistència especialitzada
es pot estendre a la consulta (presencial o remota) de seguiment de dispositius
cardíacs sempre que el facultatiu ho consideri oportú. Per cobrir les tasques descrites
al personal assignat es crearà la figura del "coordinador del projecte" per part de
l'adjudicatari i haurà d'estar present temps complet a l'hospital. La figura de
coordinador de el projecte per part de licitador podrà ser la mateixa persona que el
responsable directe de el projecte. Per part de l'hospital es crearà també la figura del
coordinador de el projecte, que podrà ser el mateix director de la unitat d’arítmies o
una persona en la qual delegui. L'objectiu principal d'aquesta organització és la
integració- coordinació de el projecte entre adjudicatari i Hospital, i la creació i
supervisió dels grups de treball de creació i manteniment dels protocols lligats a el
seguiment dels dispositius, definició de criteris de selecció del tipus de dispositiu més
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adequat per a cada pacient i l'establiment dels estàndards de programació segons la
tipologia de cada dispositiu i pacient.
El personal assignat a el suport tècnic a les implantacions d'acreditar un mínim de
dos (2) anys d'experiència en activitats de suport tècnic especialitzat en sistemes
implantables en l'àmbit de la cardiologia, sent aquest un requisit. En el cas
d'extraccions, s'haurà de contemplar la assistència d'un tècnic expert en extraccions
d'elèctrodes. Tot el personal que realitzi tasques d'assistència tècnica a l'Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau haurà de ser prèviament acceptat per la Comissió de seguiment
del contracte.
Requisits mínims per als serveis de suport tècnic als procediments
d’implantació i explantació
Indicador

Mínim

Experiència acreditada en activitats de suport tècnic especialitzat
en sistemes implantables en l’àmbit de la cardiologia

2 anys

Experiència mínima acreditada en suport tècnic especialitzat per
a l’extracció d’elèctrodes

2 anys

Suport tècnic presencial en els procediments
Extensió de l’assistència especialitzada, a petició del facultatiu, a
la consulta (presencial o remota) de seguiment de dispositius
cardíacs.
Temps de reacció en urgències

Tots els
procediments
Si
24 hores

Taula 4. Requisits mínims per als serveis de suport tècnic als procediments d’implantació i
explantació.

3.2.3. Model d’aprovisionament
L'objectiu del model d'aprovisionament de la present licitació és posar a disposició
de l'hospital una àmplia gamma de dispositius tecnològicament avançats que ofereixi
plena autonomia al professional clínic per decidir l'opció terapèutica per al tractament
òptim de cada pacient, fins i tot en els casos especials.
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Així el licitador haurà d'incloure en el seu pla operatiu el model d'aprovisionament
que ha de complir els requisits de la present licitació i garantir les premisses bàsiques
d'oferir accés a les possibles opcions terapèutiques existents en el mercat i que la
decisió de la tecnologia a emprar en un determinat pacient recaigui únicament en els
professionals clínics.
El licitador haurà d'incloure en el model d'aprovisionament com garantir la
disponibilitat de les últimes tecnologies en el mercat i com proposa la gestió de la
conciliació entre les preferències dels professionals clínics i l'eficiència econòmica del
contracte. Un major ventall de fabricants diferents es valorarà positivament, així com la
possibilitat d'elecció entre un ventall ampli dins de les gammes d'aquests diferents
fabricants.
El proveïdor d'especificar en el pla operatiu el model d'aprovisionament que haurà
d'incloure com a mínim:


La creació del catàleg de dispositius i materials homologats que inclogui
tecnologies estàndard (que apliquen a la majoria dels pacients indicats per a un
procediment). El licitador detallarà el mecanisme d'homologació de productes, així
com la periodicitat de revisió i actualització del catàleg. Aquesta serà una de les
activitats periòdiques a realitzar per la taula tècnica de seguiment del contracte.
Els dispositius i materials que formin part d'aquest catàleg són de lliure
disposició per als professionals clínics. Els proveïdors d'aquests dispositius i
materials homologats seran convidats a participar en els òrgans de seguiment i
govern del contracte i podran participar en el procés de cocreació de valor.



El mecanisme de provisió de tecnologies especials per a pacients amb necessitats
concretes o que requereixin materials que utilitzin tecnologies considerades
disruptives.

Nota: Es considera que un dispositiu, tecnologia o material és estàndard quan
pugui ser utilitzat en aproximadament el 95% dels casos. Es considera especial quan
es requereixin característiques específiques per atendre necessitats de pacients amb
condicions clíniques particulars, la qual cosa s'espera que passi en un màxim d'un 5%
dels procediments.
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És, per tant, imprescindible que el licitador ofereixi dispositius "estàndard" i
"especials" i que, el licitador inclogui una declaració responsable en què es
comprometi a aprovisionar ambdós tipus de dispositius.

Procediment d’implantació:
Per cobrir els procediments que requereixin dispositius estàndard, l'adjudicatari
haurà de subministrar productes que compleixin al menys amb els requeriments
mínims especificats en l'Annex 1. A fi d'assegurar la continuïtat de l'activitat en casos
de trencament d'estoc o d'accions correctives per exigències reguladores, així com la
millor adequació de el dispositiu a un pacient concret i garantir l'actualització
tecnològica dels dispositius oferts per a cada pacient, el licitador haurà d'incloure en la
seva oferta la proposta d'oferir per a cada procediment material procedent de més d'un
fabricant, fins i tot per els procediments estàndard. Per tant, serà causa d'exclusió que
els dispositius no compleixin els mínims establerts a l'Annex 1, així com les ofertes que
no incloguin l'oferiment de material de més d'un fabricant, tant per als procediments
"estàndard" com els "especials". L'única excepció contemplada són els casos en què
es requereixen dispositius especials disponibles per un sol fabricant (per ex.
desfibril·ladors subcutanis), en el qual s'acceptarà una sola marca.
Per donar compliment formal a aquest apartat el licitador haurà de descriure com
es subministrarà el material dels diferents fabricants que compleixin amb els requisits
establerts en aquestes especificacions tècniques.
A més, el licitador haurà de detallar els següents aspectes;
1)
2)
3)
4)
5)
6)

la fiabilitat i facilitat d'ús de les eines de gestió de l'aprovisionament,
l'ús de noves tecnologies en la gestió dels estocs,
la integració d'aquestes eines en el quadre de comandament de el projecte,
la integració amb els sistemes d'informació de l'hospital,
els temps de resposta de l'adjudicatari davant increments sobtats de demanda,
L'acceptació expressa que la decisió final sobre quin dispositiu implantar en cada
cas, és dels facultatius, sense restriccions,
7) altres aspectes que facilitin i promoguin una major eficiència en el tractament
d'aquest grup de pacients.

Procediments d’explantació:

Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau – Sant Antoni M. Claret, 167 – 08025 Barcelona – Tel.932919000
– Correu electrònic: contractacions@santpau.cat

36

Sant Antoni Maria Claret, 167
08025 Barcelona
Tel. 935 53 76 21 – 76 23

Pel que fa als requeriments per cobrir les necessitats dels procediments de
explantació i extracció d'elèctrodes, les característiques tècniques es detallen a
l'Annex 1. L'adjudicatari proveirà tant l'equipament específic com el material fungible
necessari en aquests procediments
En nom de facilitar els seguiments i el coneixement dels diferents algoritmes dels
dispositius, es valorarà positivament que el licitador ofereixi dispositius d'una mateixa
"família" en tota la gamma (és a dir amb ús de el mateix programari, algoritmes etc.)

3.2.4. Gestió del material aprovisionat.
És objectiu de la present licitació disposar d'una logística dels materials eficient i
eficaç. Així el proveïdor haurà de plantejar el model logístic i les eines de gestió de
l'aprovisionament de materials que permetin la seva traçabilitat i minimitzin el treball
administratiu i la gestió dels mateixos evitant trencaments d'estoc.
L'empresa adjudicatària es dotarà dels elements necessaris per a garantir la gestió
eficient dels materials aprovisionats, tant en la gestió de les comandes, com en els
procediments de reposició, i el control d'inventaris, per tal d'abastir els dispositius,
accessoris i els elements necessaris en cada moment perquè el personal mèdic pugui
dur a terme els diferents procediments d'implantació. Així mateix, ha de garantir la
disponibilitat dels materials oferts i requerits en aquests Plecs d'acord amb els
requeriments dels facultatius per poder atendre les particularitats de cada pacient.
La gestió del material ha de comprendre l'anàlisi de forma continuada dels nivells
d'estoc de tots els articles requerits pels metges incloent la determinació dels límits de
fluctuació i els nivells òptims d'estoc que permetin a el personal sanitari realitzar la
seva activitat assistencial.
A l'igual que per al manteniment del catàleg de productes homologats durant el
contracte, la Taula tècnica de seguiment del contracte realitzarà el seguiment i
valoració del correcte funcionament de l'aprovisionament i prendrà decisions de millora
en els processos i tecnologies de suport a aquesta gestió.
El licitador haurà d'incloure en la seva oferta dins el pla operatiu d'aprovisionament,
com a mínim:
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1) La descripció de el sistema de gestió de comandes, com en els procediments de
reposició, i el control d'inventaris.
2) La descripció de sistema que permetrà garantir la disponibilitat dels materials.
3) La descripció de el sistema d'anàlisi dels nivells d'estoc, d'acord amb els mínims
establerts.
Per tant, el licitador disposa de llibertat per a proposar el model de gestió i
aprovisionament del material sempre que inclogui els quatre punts abans detallats. En
el cas que el model presentat no detall, els tres punts abans relacionats o el contingut
sigui genèric, sense poder arribar a conèixer el compromís del licitador es considerarà
que la proposta és de baixa qualitat, d'acord amb el que estableix el quadre de
característiques del contracte.

3.2.5. Gestió de l’activitat.
El licitador, dins el pla d'aprovisionament, detallarà la seva proposta de gestió de
l'activitat en l'hipotètic cas que aquesta vagi més enllà dels marges establerts en el
contracte.
Aquesta proposta haurà d'incloure, com a mínim:


La fórmula de càlcul del "mix" de casos (dispositius, visites de seguiment, visites
remotes) utilitzat per valorar l'import a pagar o retornar a l'Hospital quan l'activitat
estigui fora dels marges de fluctuació establerts.



En particular, es valoraran positivament les fórmules en què el pes de cada
procediment sigui proporcional a el cost estimat del procediment.



La facilitat d'ús de les eines de gestió de l'activitat.



La integració de les eines de gestió de l'activitat en el quadre de comandament de
seguiment de el projecte. El quadre de comandament de seguiment de el projecte
ha d'incloure un seguiment dels KPIs6. Tot i que el pagament es realitza per la
consecució anual dels objectius, és rellevant disposar, en el quadre de
comandament, d'una actualització mensual de l'evolució interanual dels diferents
paràmetres.



Els beneficis econòmics que la proposta aporta a l'Hospital.

6

KPI (de l’anglès Key Performance Indicator), són els indicadors claus dels resultats del procés
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3.3.

Monitorització Remota.

Els pacients als quals s'implanta un dispositiu cardíac requereixen un seguiment a
llarg termini. Aspectes com l'adequació dels paràmetres de programació, la
maximització de la durada de la bateria o el ràpid reconeixement i resolució de les
possibles complicacions són crucials i fan necessària una atenció metòdica i
especialitzada. D'altra banda, el desenvolupament tecnològic ha permès que aquests
dispositius emmagatzemin i proporcionin en el seguiment progressivament major
quantitat d'informació, relacionada amb el propi funcionament de sistema o amb
aspectes clínics del pacient.
A major quantitat i complexitat de la informació emmagatzemada en els dispositius,
es requereix major dedicació dels professionals de l'hospital en les visites de
seguiment presencial per a la revisió d'aquesta informació. No obstant això, al menys
un 70% dels seguiments de dispositius d'estimulació que es realitzen de forma
rutinària, es limiten a certificar el funcionament correcte de el dispositiu, sense aportar
valor clínic ni comportar ajustos en els paràmetres de programació.
D'altra banda, des de l'any 2001, hi ha plataformes automàtiques de monitorització
remota. A nivell general, encara que hi ha diferències entre les diferents companyies,
la monitorització remota automàtica consisteix essencialment la transmissió periòdica i
automàtica de la informació emmagatzemada en el dispositiu implantat i,
addicionalment, la transmissió automàtica de la informació cada vegada que el
dispositiu detecta alguna anormalitat que compleix amb criteris preestablerts per la
programació que inclou criteris establerts pel mateix sistema i per l'hospital. També hi
ha l'opció que els pacients demanin una transmissió si senten símptomes anòmals. La
transmissió es realitza mitjançant un comunicador situat prop de el pacient, típicament
a l'habitació de dormir, permet la transmissió de dades, a través de xarxes de dades
sense fils o telefòniques, a un repositori central de fabricant per al seu
emmagatzematge i recuperació. Els dispositius específics de comunicació amb els
DAIs s'estan substituint progressivament per comunicació directa amb el mòbil del
pacient. Els avenços en l'adopció de tecnologies per part del ciutadà, en particular l'ús
de telèfons intel·ligents (smartphones) facilita que aquest dispositiu pugui ser el
transmissor de la informació de el dispositiu, facilitant encara més la implantació del
control remot. Això obre noves possibilitats de comunicació entre l'hospital i el pacient
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més enllà del simple control de l'aparell. També permet una major seguretat del
pacient i garanteix la seva mobilitat segura.
Els beneficis assistencials del control remot són indubtables i, en aquest sentit, les
guies de pràctica clínica fan una recomanació activa en favor del seu ús (classe I,
nivell d'evidència A) . A més, la millora en la qualitat assistencial i l'optimització en la
dinàmica del seguiment ambulatori associats a el control remot comporten a una
reducció paral·lela de el cost econòmic sanitari que suposa el tractament d'aquests
pacients 7.
Segons dades de l'enquesta de l'European Heart Rhythm Association (EHRA
Survey)8, que recull informació de 54 centres europeus amb unitats d'arrítmies d'alt
nivell de complexitat i gran volum assistencial, un 76.5% d'aquestes utilitzen el control
remot per al seguiment rutinari de pacients portadors de dispositius cardíacs. Estudis
clínics han demostrat que el mal funcionament dels dispositius sol ser "asimptomàtic" i
la monitorització remota permet la detecció primerenca d'aquests casos. La detecció
precoç de problemes en el dispositiu (ex. disfunció de l'elèctrode, interferències
electromagnètiques, sobre-sensat ventricular), permet reduir les teràpies inapropiades,
la qual cosa clarament és un indicador de millora en l'assistència dels pacients. La
implementació de la monitorització remota de manera habitual a l'hospital de Sant Pau,
que es va iniciar fa més de 5 anys, ha permès detectar i actuar proactivament en més
de quaranta pacients amb arítmies, gairebé un 5% del total de pacients monitoritzats.
D'altra banda, la monitorització remota contínua permet optimitzar la programació
dels dispositius que redunda en una reducció del consum de bateria, augmentant la
longevitat d'aquesta. A més, permet reduir les visites presencials de forma segura,
atès que la principal limitació, de moment, és la impossibilitat de realitzar canvis en els
paràmetres de programació del dispositiu de forma remota.
Per l'anterior i, atès que la tecnologia actual permet la monitorització remota de
dispositius no implantats, la present licitació inclourà, a més dels pacients amb

7

Impact of remote monitoring on clinical events and associated health care utilization: A nationwide
assessment. Heart Rhythm 2016;13:2279–2286.
8
Remote monitoring of cardiac implantable electronic devices in Europe: results of the European Heart
Rhythm Association survey. Europace (2014) 16, 129–132
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dispositius implantats, la monitorització remota dels pacients amb dispositius no
implantables inclosos en l'abast d'aquesta licitació.

Funcionament de la monitorització remota i implementació en pacients amb
arítmies de Sant Pau
Els metges, o persones designades, poden accedir a les dades del pacient iniciant
sessió en un lloc web segur9.
Automàtic

Proveïdor

U. Electrofisiologia:
infermeria i cardiologia

S. Cardiologia
6

Imatge 13. Procés de Monitorització Remota

El nombre creixent de pacients portadors de dispositius d'electroestimulació
cardíaca i, la major complexitat d'aquests ha fet que la càrrega de treball derivada dels
seguiments segueixi també augmentant. Per complir amb les recomanacions i amb els
estàndards de qualitat que es recullen en les guies de pràctica clínica, que inclouen
visites regulars de seguiment cada 3 - 6 mesos per DAIs i dispositius amb teràpia de
resincronització, la substitució de visites presencials per visites a través de
monitorització remota són una alternativa vàlida. Els estudis clínics han demostrat,
consistentment, que la substitució de visites pot reduir el volum de consultes
presencials dels pacients en, aproximadament, un 50% per tots els tipus de
dispositius, sense perdre seguretat i millorant la detecció primerenca d'esdeveniments
clínics significatius6.
En la gràfica es mostren els resultats de la implementació del programa de
monitorització remota en dispositius DAI - TRC a Sant Pau durant els últims 4 anys: les

9 HRS Expert Consensus Statement on Cardiovascular Implantable Electronic Devices. Heart Rhythm, Vol
12, No 7, July 2015
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visites pacient / any s'han reduït el que ha permès una sostenibilitat de l’atenció als
pacients tot i l'important augment en el nombre de pacients (veure anteriorment).

Controls Presencials DCI - Hospital de Sant Pau

Visites Pacients / any
Imatge 14. Evolució dels Controls presencials a pacients amb dispositius implantats a
Sant Pau (DAI i resincro)

6

Pel que fa a l'acceptació del nou model de seguiment per part dels pacients, a Sant
Pau el 95% dels pacients accepta entrar en un programa de control remot del
dispositiu i les enquestes de satisfacció mostren un alt grau de confiança en el
sistema.

3.3.1. Centre d’Assistència a la Monitorització Remota.
Tot i que els seguiments remots són, en general, més "ràpids" de fer, suposen una
càrrega de treball notable per a l'hospital. D'altra banda, la inclusió de tots els pacients
en monitorització remota fa aparèixer noves necessitats i tasques sense valor afegit
assistencial, com són: el procés de lliurament del monitor de control remot, les
trucades per resoldre problemes tècnics relacionats amb la connectivitat, etc. Aquestes
tasques més administratives o de "manteniment" del sistema, no requereixen que la
seva execució la realitzi personal clínic (metges o infermeres) i podrien ser executades
per un altre tipus de professionals amb perfil tècnic.
L'experiència de l'Hospital de Sant Pau en la monitorització remota confirma que la
creació d'un Centre d'Assistència a la Monitorització Remota, encarregat d'assumir
aquest tipus d'activitats, a llarg termini, permet alliberar el personal clínic de l'hospital
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de realitzar un volum significatiu de tasques de baix valor clínic, per poder dedicar-se a
activitats amb major valor assistencial. En aquestes tasques, l'economia d'escala
podria, permetre un estalvi de costos: una mateixa organització podria donar serveis a
múltiples hospitals.
En paral·lel a el desplegament de la monitorització remota d'aquests pacients,
s'han adoptat protocols d'actuació que han permès disminuir la variabilitat en l'anàlisi i
tractament de les transmissions remotes, i optimitzar la programació dels dispositius.
En la següent Imatge es mostra el procés actual de monitorització remota a
l'hospital de Sant Pau i la relació amb el amb el centre d'ajuda a la monitorització
remota.

Suport MR:

Seguiment
7 dies

Implant

 Triatge segons protocol
 Programació seguiment
 Contacte transmissió
perduda

Activació
del pacient

Consentiment, Entrega MR,
Formació i alta







 Revisió transmissió
 Visita urgent

Revisió transmissió
Assistència al pacient
Adherència a la MR
Monitorització tractament
Programació visites urgents

Imatge 15. Procés de Monitorització Remota + Centre d’Ajuda al Control Remot a Sant Pau
(DAI i resincro)

6

Estudis clínics han demostrat que una organització optimitzada de la monitorització
remota, basada en alertes automàtiques i arbres de decisió, permeten un enfocament
clínic dirigit a esdeveniments rellevants amb una disminució en el consum de recursos
sense comprometre la qualitat de l'atenció als pacients amb DAI. Així, el procés de
Monitorització Remota a Sant Pau disposa d'un triatge comentat per part del centre de
suport remot, ajustat a protocols de revisió i classificació de transmissions que s'ha

Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau – Sant Antoni M. Claret, 167 – 08025 Barcelona – Tel.932919000
– Correu electrònic: contractacions@santpau.cat

43

Sant Antoni Maria Claret, 167
08025 Barcelona
Tel. 935 53 76 21 – 76 23

consensuat entre el proveïdor actual i l'hospital. Això, ha permès reduir el temps de
dedicació del personal clínic de l'hospital a la revisió de transmissions.

3.3.2. Objectius de la monitorització remota
Els objectius de Sant Pau pel que fa a la monitorització remota dels pacients
inclosos en l'abast de la present licitació són:
1. Incrementar la qualitat assistencial lligada a la reducció del temps de resposta
als esdeveniments adversos. Aquests esdeveniments poden estar relacionats
amb el propi funcionament del dispositiu (esgotament prematur de bateria,
disfunció d'elèctrode, etc.) o bé poden ser esdeveniments no directament
relacionats amb el dispositiu, però clínicament rellevants.
La rapidesa d'actuació i l'anticipació a possibles esdeveniments clínics
comporten un demostrat impacte en la reducció d'hospitalitzacions i millora de la
qualitat de vida d'aquests pacients, reduint així mateix els costos sanitaris.
2. Optimitzar el seguiment mitjançant la reducció del nombre de visites presencials,
limitant-se a aquelles amb valor clínic afegit, bé perquè requereixen una
valoració específica o bé perquè suposen ajustos en la programació del dispositiu.
Aquesta optimització del seguiment permet: 1) alliberar els metges i infermeres de
realitzar tasques de baix valor clínic i assignar més recursos a les actuacions i casos
clínics que realment els requereixen, i 2) reduir l'impacte del seguiment sobre el
pacient i el seu entorn, reduint el nombre de visites a l'hospital, les despeses derivades
de transport i les absències laborals per a la família, fent el seguiment globalment més
còmode i facilitant, per tant, el seu compliment.
3. Establir un entorn de col·laboració i cocreació entre el personal tècnic de
licitador i el personal de l'hospital per a la generació conjunta d'algoritmes i regles
de seguiment dins dels protocols de seguiment que permetin optimitzar
l'assistència al pacient.
4. Permetre un control de qualitat del seguiment de tot el grup de pacients en
control remot, que faciliti la presa de decisions operatives (quants pacients estan
efectivament amb el protocol de programació preestablert, % d'alarmes rebudes
per un determinat motiu, etc.).
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Requisits mínims de la Monitorització Remota i del Centre d’Assistència al
Control Remot.
Els serveis de monitorització remota estan destinats a millorar l'eficiència en la
gestió del tractament de la població portadora de dispositius cardíacs implantables.
Hauran de: facilitar la descongestió de la consulta presencial de seguiment de
l’hospital; reduir la revisió de transmissions i facilitar l'accés immediat a les
transmissions comentades i seleccionades segons el grau de prioritat clínica, triatge
comentat; descarregar al personal de l'hospital de tasques sense valor assistencial;
facilitar el diagnòstic precoç; facilitar informació normalitzada, fàcilment accessible i de
tots els fabricants en un mateix sistema d'informació (gestió conjunta); facilitar l'equitat
i reduir la variabilitat en el seguiment (serveis basats en guies que compleixin els
estàndards optimitzats de cura i qualitat); facilitar l'anticipació davant possibles
esdeveniments de salut del pacient i l'optimització del tractament.
Aquests serveis han d'incrementar l'accés dels pacients a la monitorització remota
i, alhora, reduir el nombre de visites a l'hospital, millorant l'autonomia del pacient.
Els licitadores hauran d'oferir els serveis d'un centre d'assistència a la
monitorització remota (CAMR) que inclogui, com a mínim, les següents funcions (la
descripció precisa dels requisits respecte a la monitorització remota i del CAMR es
troba a l'Annex 2 d'aquest document):


El suport als pacients en l'adopció dels programes de seguiment domiciliari de
pacients portadors de dispositius cardíacs implantables.



Un servei de "Triatge comentat" d'alertes.
El licitador haurà de detallar en el pla operatiu la seva proposta de triatge
comentat de transmissions i activació d’alertes, essent aquest un requisit per la
solució. La taula tècnica de seguiment del contracte determinarà els criteris i farà el
seguiment del mecanisme de revisió i classificació de transmissions.



La realització de tasques administratives de nul component assistencial que
aquests programes de telemedicina requereixen.

Addicionalment, el CAMR haurà de complir els següents requisits:
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Capacitat per fer cerques ad hoc a la població de l'hospital que permetin
desenvolupar programes d'identificació de perfils en risc segons criteris prèviament
definits.
Per exemple, la revisió de la medicació i l'estat d'insuficiència cardíaca,
identificació de pacients candidats a un tractament anticoagulant per haver-se
detectat fibril·lació auricular, revisió de la programació i adequació a l'estàndard.
Un sistema d'informació capaç d'habilitar la connectivitat amb la història clínica
electrònica, tant de l'hospital mateix com amb la història clínica electrònica
catalana, permetent el registre automàtic, en ambdues històries clíniques, dels
informes realitzats després del seguiment remot dels pacients.
En resum:

1. La creació d'un centre d'assistència al seguiment remot que revisi TOTES les
transmissions.
2. Les transmissions rebudes pel centre d'assistència han d'estar classificades
segons el nivell de criticitat de l'alarma.
3. Les dades de la monitorització han de ser accessibles de forma TRANSPARENT,
COMPLETA i explotable per part de personal designat a aquest efecte per
l'Hospital.
4. Que el sistema d'informació tingui habilitada la capacitat de comunicar-se amb la
història clínica electrònica de l'hospital i amb la història clínica compartida de
Catalunya (HC3).
5. Que el sistema d'informació permeti la recollida i integració de la informació de les
visites presencials en el propi hospital.
6. Que el sistema d'informació pugui integrar informació de qualsevol fabricant.

3.4.

Coordinació assistencial

La coordinació assistencial és fonamental per poder oferir un tractament d'alta
qualitat als pacients, que, majoritàriament, pateixen diverses patologies cròniques que
requereixen una varietat de medicaments; la coordinació entre nivells assistencials
hauria de facilitar una assignació efectiva de recursos clínics a aquests tractaments i
una disminució dels trasllats a l'hospital per fer visites rutinàries.
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L'objectiu de la coordinació assistencial és facilitar la informació rellevant sobre
l'estat del pacient, validada per l'Hospital, a cada nivell assistencial involucrat en el
tractament dels pacients.
En el model actual, el seguiment dels pacients els fa, exclusivament, la unitat
d’arítmies de l'hospital. Per tant, els controls de rutina, els canvis en la programació o
les possibles deteccions disfuncionals romanen enterament sota la responsabilitat de
l'equip de l'hospital. De forma progressiva es pretén implementar una atenció
integrada, basada en la coordinació entre els professionals de la salut que atenen les
diferents patologies del pacient, l'empoderament del pacient i la presa de decisions
consensuades.
El licitador ha de proposar l'establiment d'un canal de comunicació directe a través
dels diferents nivells assistencials per evitar retards en els diagnòstics i tractament dels
pacients. Un exemple simple seria la detecció de complicacions en la ferida a la regió
de la borsa de el dispositiu: l'aparició d'un dubte sobre l'estat de la borsa de el
generador-ferida durant una visita rutinària en atenció primària hauria de ser informada
de forma ràpida a l'hospital i revisada per un especialista, fins i tot de forma remota
inicialment. En sentit invers, la detecció d'una fibril·lació auricular hauria d'emetre un
avís ràpid al responsable assistencial principal del pacient.
Per implementar de manera efectiva la coordinació a través dels nivells
assistencials, s'ha d'implementar un programa de coordinació assistencial, incloent el
següent:


Indicació d'implant, per millorar el coneixement d'aquestes patologies en els
diferents nivells assistencials per anticipar la indicació, reduir els procediments
d'emergència per a pacients ja implantats i reduir el nombre de visites a l'hospital
per a aquells clínicament rellevants.



La gestió del canvi, per fomentar l'adopció de el nou model entre els professionals
de la salut dels diferents nivells assistencials, atès que pot ser considerat una
sobrecàrrega de treball.



La ruta assistencial més adequada a el tractament de cada pacient adaptada al
context de l'hospital i del pacient.



Els protocols d'activació d'avisos d'alarmes a través dels nivells assistencials.
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Canals de comunicació més adequats per facilitar el diàleg entre l'hospital i els
altres nivells assistencials.



La seguretat en l'emmagatzematge de dades i les comunicacions.

3.4.1. La implementació dels serveis de coordinació assistencial
L'Hospital de Sant Pau i la seva àrea de referència pertanyen a organitzacions
independents, tot i que el departament de cardiologia està treballant per millorar la
capacitat de compartir dades clíniques a través de la Història Clínica Compartida de
Catalunya amb els centres d'atenció primària de la seva àrea de referència .
El grau de satisfacció dels equips d'atenció primària i els hospitals comarcals de
referència amb la unitat d’arítmies és alt, ja que hi ha un diàleg fluid entre tots dos. No
obstant això, per millorar la coordinació entre nivells assistencials, els metges de
centres d'atenció primària o referidors haurien de tenir accés a la informació clínica
generada en el seguiment dels pacients i als resultats de la monitorització remota.
És un requisit de la present licitació l'establiment de protocols d'atenció i
comunicació entre la unitat d’arítmies i la seva implantació en, al menys, dos centres
(atenció primària i hospitals comarcals) de l'àrea de referència de l'Hospital de Sant
Pau. Aquests protocols han d'estar orientats a facilitar la detecció d’arítmies que
requereixen tractament i de necessitats d'ajust en la programació dels dispositius en
els pacients en seguiment amb l'objectiu de reduir els tractaments d'urgència.
Durant l'etapa d'implantació, la Taula Tècnica de Seguiment del Contracte
determinarà el pla d'implantació de la coordinació assistencial: establint una
planificació de la integració; com a mínim es realitzarà la integració amb 2 centres de
l'àrea de referència de Sant Pau de característiques diferents. En el Pla Operatiu el
licitador especificarà en un apartat específic el model de coordinació assistencial
proposat i les activitats de suport als diferents nivells assistencials integrats en el
tractament als pacients. Es valorarà la facilitat d'integració que permeti integrar com
més centres de l'àrea de referència de Sant Pau i els mecanismes de coordinació
proposats. Atès que els sistemes d'informació d'aquests centres poden tenir
característiques funcionals i tècniques diferents, el licitador proposarà uns requisits
tecnològics mínims que ha de complir un centre per a ser inclòs en la coordinació
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assistencial amb Sant Pau; també haurà de preveure en el pla d'implantació les
activitats de suport a la incorporació d'aquests centres.

3.5.

Activació del pacient

El servei de Cardiologia ha utilitzat i ajudat a desenvolupar diverses Apps de
control i empoderament de pacient en diferents àmbits (insuficiència cardíaca,
trasplantament, síndrome coronària aguda i pacients portadors de dispositius), amb
resultats molt prometedors.
L'activació dels pacients i el seu entorn és indispensable: Un pacient format i
informat estarà capacitat per a la presa de decisions sobre el seu estat de salut. En
aquest àmbit per a l'Hospital de Sant Pau són requisits mínims la informació i formació
a pacients i familiars en diferents formats (paper i digital) així com la implementació de
sistemes d'informació per a l'acte seguiment del pacient que permetin:



Conèixer la patologia i disposar d'informació fiable per a la presa de decisions en el
dia a dia: característiques concretes del dispositiu, possibles implicacions i
contraindicacions que s'han de tenir en compte, respostes a les preguntes més
freqüents d'aquests pacients, etc.



Disposar de suport tècnic per a la utilització de les eines d'activació i l'accés a
continguts educatius sobre el dispositiu.



Accés a la informació sobre el resultat del monitoratge.



Conèixer i accedir a les associacions de pacients amb dispositius i els recursos
existents que puguin ser del seu interès.

L'Hospital vol fomentar la participació dels seus pacients en el desplegament del
Programa Pacient Expert amb dispositiu cardíac que liderarà l'ICS col·laborant així a la
seva implementació a Catalunya.

3.6.

Gestió del canvi

Els licitadors hauran d'incloure en les seves ofertes un programa de gestió del
canvi adequat a la transició que l'hospital haurà de realitzar per aconseguir amb èxit el
canvi de model de tractament dels pacients.
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El programa de gestió del canvi d'establir pla d'implementació amb una planificació
inicial i uns punts de seguiment i revisió globals i de cada un dels projectes. Com a
mínim s'hauran d'abordar projectes en els següents àmbits:


Reenginyeria de processos, per identificar i analitzar els processos actuals;
identificar i modelar nous processos necessaris; integrar i optimitzar tots els
processos.



Gestió de la provisió dels serveis, per implementar el nou model de provisió de
serveis que garanteixi l'actualització i posada a el dia del coneixement sobre el
catàleg de dispositius oferts, l'estabilitat del suport tècnic, l'increment de capacitat
de l'equip de l'hospital per la implementació del nou model.



Seguiment i avaluació global de les activitats i serveis en tota la durada del
contracte, des de l'etapa d'implementació, l'etapa d'execució dels serveis i la de
finalització a la fi de contracte. El seguiment i avaluació es basaran en la millora
contínua, amb la identificació i mesurament dels indicadors clau de processos i
serveis.



Formació per al canvi de model i cap a la medició centrada en el valor per a la
facilitar l'acceptació per part de l'equip de l'hospital de la nova aproximació:
procediments, eines i metodologies de treball.
La següent secció detalla els objectius i requisits mínims de formació comuns.

3.6.1. Formació Continuada al personal mèdic i d’infermeria
L'objectiu és disposar d'un equip clínic d'excel·lència. Per a això és indispensable
una formació a el personal mèdic i d'infermeria de primera línia que els permeti, en tot
moment, estar familiaritzats i dominar l'ús dels dispositius i tecnologies objecte
d'aquest contracte.
L'adjudicatari haurà de formar, al llarg de tot el contracte, al personal mèdic i
d'infermeria en un model de formació contínua que ha d'incloure:


La formació per a metges i infermeres que contempli: formació tècnica sobre
dispositius de totes les marques ofertes; formació tècnica en control remot i de el
sistema d'informació de control remot.
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Un pla per convertir l'hospital en un centre de coneixement expert i de formació per
a altres hospitals i centres de salut.



La formació en metodologies i tècniques d'extracció.



La formació avançada sobre tècniques en centres acreditats.



Un pla de fellowship training.



La formació específica per a metges i infermeres d'altres centres de referència.

En la seva oferta els licitadors hauran d'especificar com donaran resposta a aquest
requisit.

3.6.2. Model de Governança
L'objectiu del model de governança és establir el marc de relació entre el proveïdor
i l'hospital que garanteixi la col·laboració i compartició de riscos entre el proveïdor i
l'hospital. Per això s'ha d'adaptar a les necessitats de govern de l'hospital i exercir la
funció de supervisió del contracte durant tota la seva vigència.
El proveïdor haurà d'incloure en la seva oferta el model de govern més adequat per
a la correcta execució del contracte, que haurà de contemplar:
L'organització i funcions que ha d'incloure els requisits mínims que es detallen a
continuació.


El pla d'implementació incloent la planificació anual de reunions de cada un dels
òrgans de govern.



El pla de comunicació i informació incloent contingut, freqüència, canals, fites clau i
escalat, presa de decisions.



La gestió de riscos i complicacions indispensable en un contracte a mig termini,
proposant el model de gestió dels mateixos durant l'execució del contracte.

Requisits mínims a contemplar en el model de govern dels contractes
Es planteja un model de govern a dos nivells amb la participació del proveïdor i de
l'hospital:


Nivell estratègic: Comitè de direcció
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Serà l'òrgan de presa de decisions estratègiques de cada contracte.
Es reunirà anualment i a petició de la Taula Tècnica de Seguiment del Contracte.
Estarà compost pels directius responsables del contracte per part del proveïdor i de
l'hospital incloent com a mínim la direcció financera, la direcció assistencial, la direcció
del servei de cardiologia de l'hospital.
Aquest comitè validarà els indicadors d'activitat i aprovarà el pagament per
resultats de el període; validarà la revisió dels indicadors per al següent període.


Nivell operatiu: La Taula Tècnica de Seguiment del Contracte

Serà l'òrgan operatiu de gestió i seguiment de l'execució dels serveis inclosos en el
contracte. Les decisions de la taula es prenen de forma col·legiada i la seva voluntat
es formarà, doncs, a través del vot dels seus membres. Estarà composta,
paritàriament, per membres de la unitat d’arítmies de l'hospital i del proveïdor, i presidit
pel coordinador de la unitat d’arítmies de l'hospital que tindrà el vot de valor en cas
d'empat.
El caràcter paritari d'aquest òrgan implica que les decisions són acceptades i
vinculants per totes les parts que la integren. Per tant, les eventuals responsabilitats
seran depurades també de forma compartida entre els seus diferents membres.
A el principi de l'execució de cada contracte s'establirà la freqüència i tipologia de
reunions que han de, com a mínim, contemplar: reunions trimestrals de seguiment i
revisió d'activitat i indicadors, reunions anuals de revisió del catàleg de dispositius
homologats i d'indicadors de pagament per resultats a elevar al comitè de direcció.
En aquest comitè es prendran les decisions operatives que han d'incloure com a
mínim:


La definició i revisió dels protocols assistencials de programació específica dels
diferents algoritmes dels dispositius implantats.



La determinació de la teràpia més adequada a cada tipologia pacient.
El comitè tècnic, decidirà les teràpies assistencials a aplicar per als diferents
perfils de pacient i la correcta administració d'aquestes. Així el proveïdor podrà
aportar el seu coneixement i experiència per millorar l'eficàcia i eficiència de les
teràpies.
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El proveïdor ajudarà a la millor selecció de el dispositiu per a cada pacient. No
obstant això, la decisió final del tipus de teràpia més adequada per a cada pacient,
incloent tipus de dispositiu, marca i model, la prendrà el facultatiu de la unitat
d’arítmies dins el porfoli homologat pel comitè tècnic.


Preanàlisi de les troballes clíniques en les transmissions remotes i totes les
funcions de suport que ajudin a millorar els resultats assistencials,



La revisió dels indicadors de el servei i vinculats al pagament per resultats.
Durant la vigència del contracte, a la fi de cada any el comitè tècnic analitzarà i
emetrà un informe sobre l'execució dels serveis incloent l'activitat realitzada, els
indicadors de pagament per resultats, el procés de presa de decisions pel que fa a
les teràpies més adequades a cada tipologia de pacients, la indicació de dispositius
amb característiques més sofisticades o inferiors a les habituals en algun grup de
pacients, amb recomanacions a aplicar en el següent exercici.
Aquest informe s'elevarà al comitè de direcció del contracte per a la presa de
decisions estratègiques.



L'homologació de dispositius, de qualsevol fabricant, a incorporar dins de
l'execució del contracte.
S'haurà de proposar una freqüència de revisió dels dispositius i teràpies
homologades per garantir la disponibilitat de dispositius que incorporin les noves
tecnologies en el catàleg de dispositius homologats.



Seguiment dels tractaments per a necessitats especials contemplats en el
contracte.



La gestió de riscos i canvis operatius.



L'aprovació, seguiment i control de el personal
exclusivament tasques relacionades amb el contracte.

encarregat

d'executar

3.6.3. Despeses de personal necessari per al desenvolupament del contracte
L'execució del present contracte es caracteritza per l'estreta col·laboració entre el
personal del contractant i del contractista. No obstant això, determinats processos (en
els quals necessàriament han d'actuar les dues parts) requereixen ser realitzats per un
únic professional, per garantir la seva correcta execució. En aquests casos, i en base a
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un criteri d'eficiència, l'hospital contractant assumirà l'execució del procés, mentre que
els costos associats a l'execució es repartiran, de manera proporcional, entre les parts.
Respecte del personal; aquest serà contractat, expressament, per a l'execució del
servei i, per tant, estarà associat a aquest. Per aquesta raó, la Taula Tècnica de
Seguiment del Contracte (formada paritàriament pel contractant i el contractista) serà
l'encarregada de controlar, en sentit ampli, a aquest personal.
La part del cost a suportar pel contractista s'estableix en un mínim;
Despeses de personal necessari per al desenvolupament del contracte
Cost anual a suportar

Percentatge respecte del total

104.000,00 €

4%

Tabla 5: Despeses de personal necessari per al desenvolupament del contracte

L'abonament de el cost s'efectuarà d'acord amb el que estableix l'apartat de
facturació de el quadre de característiques.

3.6.4. Model d’integració, interoperabilitat i usabilitat
Els sistemes d'informació de suport hauran de garantir en tot moment la integració i
integritat de les dades dels pacients i, alhora, proporcionar una interacció intuïtiva i
fàcil d'utilitzar a tots els usuaris.
Per a això la interoperabilitat entre els diferents sistemes d'informació és
indispensable: tant per als nous sistemes que el licitador proposa incorporar als seus
serveis com amb els sistemes ja existents a l'hospital. La disponibilitat de tota la
informació rellevant de cada pacient en qualsevol moment és un factor clau tant per a
la posada en marxa dels sistemes i tecnologies de suport com per a la devolució del
servei a la fi del contracte.
Així, el pla operatiu ha d'especificar:


El model d'integració i pla d'incorporació de les dades de la base de dades actual
de l'hospital.



El pla de migració de la informació a la fi del contracte.
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El model proposat de gestió de la interoperabilitat entre totes les tecnologies:
incloent les noves tecnologies que s'incorporaran a través del contracte, així com la
interacció amb els sistemes d'informació de l'hospital i dels centres de referència,
durant la durada del contracte.



El model d’interoperació o integració amb altres sistemes de monitorització de
l'hospital o servei.



El model d'accés i usabilitat de cada perfil d'usuari a el sistema.



Les solucions d'intel·ligència artificial, que preveuen implementar per millorar el
tractament dels pacients a partir de la informació recollida.

El licitador haurà d'especificar les necessitats de la implantació del nou model
respecte als sistemes d'informació i equips de tecnologia i sistemes d'informació de
l'hospital. Es valorarà la utilització d'estàndards d'interoperabilitat, així com les
propostes que minimitzin les actuacions en els sistemes d'informació existents a
l'hospital. En l'Annex 3 s'especifiquen els requisits tècnics concrets per a la migració i
integració de les dades en el sistema d'informació integrat, així com els requisits per a
la incorporació de dades a la Història clínica electrònica.

3.6.5 Renovació tecnològica dels subministraments
El Licitador detallarà en un apartat específic del Pla Operatiu d'aprovisionament el
model de renovació tecnològica que portarà a terme durant el contracte i com
s’incorporen les noves tecnologies en el marc d'aquest contracte.
També s'ha d'especificar com s'incorporaran possibles novetats disruptives que
apareguin en el mercat de marques alienes a les proposades pel licitador. En la
valoració es tindrà en compte la facilitat d'incorporació d'aquestes novetats.
El licitador haurà d'especificar com es valorarà la incorporació de tecnologies
encara no disponibles en l'actualitat, així com la incorporació de sistemes d'informació
comunicació metge pacient innovadors i / o no disponibles en l'actualitat. El licitador
haurà d'explicitar el seu compromís de revisió juntament amb la Taula Tècnica de
Seguiment del Contracte de les novetats tecnològiques que apareguin al mercat durant
la vigència del contracte.
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ANNEX 1: CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL MATERIAL
A1.1. Dispositius implantables
Objectiu: Disposar d'un ampli ventall de material necessari per tractar els pacients
que requereixin dispositius cardíacs, mantenint les últimes novetats tecnològiques al
llarg de la durada d'aquest contracte:


L'adjudicatari aprovisionarà el material que compleixi els requeriments tècnics
establerts per la Unitat d’Arítmies per donar cobertura a totes les necessitats
clíniques dels procediments objecte del contracte.



Tal com es reflecteix en aquests plecs hi ha la possibilitat d'oferir el portfoli
complet de diversos fabricants i aquest punt serà valorat per a l'adjudicació
d'aquest contracte.
Aquest es considera un element cabdal per poder oferir la teràpia que millor
s'adapta a les necessitats particulars de cada pacient.
Com s'ha explicat en l'apartat 3.2 la taula tècnica de seguiment del contracte
determinarà el catàleg de dispositius homologats com a estàndard. Aquest catàleg
serà actualitzat durant l'execució del contracte d’acord amb l’evolució de la
tecnologia.

En el cas de proposar el portfoli sencer, d'una o diverses marques, els dispositius
han de complir els requisits mínims en cadascuna de les marques presentades i per a
cada categoria de dispositiu: DAI unicameral, DAI bicameral, DAI amb teràpia de
resincronització, i marcapassos amb teràpia de resincronització.

A1.2 Requisits mínims generals dels dispositius
Atès que en els últims anys no ha estat excepcional la manca de subministrament
en algun moment puntual (per trencament d'estoc del proveïdor) i situacions d'alerta
per mal funcionament dels dispositius, el licitador ha d’oferir dispositius de més d'una
marca tal com es descriu en aquest plec. Els dispositius subministrats per cobrir els
procediments han de ser equivalents a l'ofert, però amb totes les possibles
combinacions de connexions de VD i VI per als casos de recanvi, així com els casos
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en què no pugui implantar un elèctrode quadripolar al ventricle esquerre (DF1 i DF4 en
VD i IS1 i IS4 a VI).
Els dispositius del catàleg han de ser d'última generació tecnològica i s'han
d'actualitzar al llarg de la vigència del contracte. La taula tècnica de seguiment del
contracte serà l’òrgan on es determinarà l’actualització del catàleg; en ella es discutirà i
homologarà la incorporació de nous models de dispositiu al catàleg.
L'adjudicatari s'ha de comprometre a subrogar les garanties que, si escau, ofereixi
el fabricant dels materials que s'aprovisionin. La garantia mínima de cobertura del
100% del preu del dispositiu ha de complir els requisits mínims de l'apartat 3.2.1,
objectius de la teràpia personalitzada. En el cas que la garantia de fabricant sigui més
curta i l'adjudicatari ofereixi una més llarga aportarà la documentació en què
s'especifiqui la durada de garantia aportada, així com les condicions en què aquesta
s'aplica.

A1.3. Característiques tècniques mínimes dels dispositius
A1.3.1. Dispositius Monocamerals
A continuació, es detallen les característiques tècniques mínimes que han de
complir els dispositius monocamerals:
1. Algorisme de mesurament automàtic del llindar i ajust de la sortida en VD.
2. Algorisme de control d'integritat del cable.
3. ATP abans o durant la càrrega amb paràmetres programables.
4. Telemetria sense fils per implant i seguiment.
5. Cables: disponibilitat de Fixació activa i passiva VD.
7. Cables per desfibril·lació Monobobina i bibobina.
8. Connexions: disponibilitat de DF1 i DF4.
9. Capacitat de monitorització remota compatible al menys amb línia mòbil.
10. Longevitat prevista sota condicions normals d'ús ≥ 8 anys segons especificacions.
11. Energia lliurada de fins 40J.
12. Compatibilitat amb sistemes de ressonància magnètica de, al menys, 1.5T, cos
sencer, per a tots dos components de sistema (cable i dispositiu).

A1.3.2. Dispositius Bicamerals
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A continuació, es detallen les característiques tècniques mínimes que han de
complir els dispositius bicamerals:
1. Algorisme de mesurament automàtic del llindar d’AD i VD amb ajustament de la
sortida.
2. Algorisme de control de la integritat del cable de VD
3. ATP abans o durant la càrrega amb paràmetres programables.
4. Algorisme per a evitar l’estimulació ventricular basat en canvi de modus
d’estimulació.
5. Telemetria inal·làmbrica per a implant i seguiment.
6. Cables: disponibilitat de fixació activa i passiva en AD i VD.
7. Cables per a desfibril·lació monobobina i bibobina.
8. Connexions VD: disponibilitat de DF1 i DF4 en el mateix model.
9. Capacitat de monitorització remota compatible, al menys, amb línia mòbil.
10. Energia lliurada de fins a 40J.
11. Compatibilitat amb sistemes de ressonància magnètica, de al menys 1.5T, cos
sencer, para ambdós components del sistema (cable i dispositiu).

A1.3.3. Dispositius Tricamerals
A continuació, es detallen les característiques tècniques mínimes que han de
complir els dispositius tricamerals:
1. Algorisme de mesurament automàtic de el llindar d'AD, VD i VI amb ajust de la
sortida.
2. Algorisme de control de la integritat del cable de VD.
3. ATP abans o durant la càrrega amb paràmetres programables.
4. Algorismes per maximitzar l'estimulació biventricular.
5. Dispositius compatibles amb elèctrodes quadripolars de VI.
6. Energia lliurada de fins a 40 J. (en cas de DAI-CRT)
7. Disponibilitat de diversos models de cables quadripolars amb diferents corbes.
8. Algorisme de mesura de la impedància transtoràcica per a anàlisi d'acumulació de
líquids, amb alerta i tendències.
9. Disponibilitat en els sistemes d'introducció de catèters de subselecció venosa amb
lumen intern suficient per a la introducció d'un cable de VI.
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10. Test automàtic simultani de mesurament de llindar de tots els vectors possibles de
VI quan s'usa el cable quadripolar, comparant valors elèctrics.
11. Telemetria sense fils per implant i seguiment.
12. Cables: disponibilitat de fixació activa i passiva en AD i VD
13. Cables per desfibril·lació Monobobina i bibobina, en cas de dispositives DAI-CRT.
14. Sistemes d'accés ampli portfoli de catèters guia amb vàlvula integrada.
15. Catèters de subselecció venosa amb diferents corbes.
16. Connexions: disponibilitat de DF1 i DF4 (en cas de DAI-CRT) en VD; i IS1 i IS4 en
VI amb totes les combinacions possibles en el mateix model ofert.
17. Capacitat de monitorització remota compatible al menys amb línia mòbil.
18. Disponibilitat de diversos models de cables quadripolars de 5 i 6 french amb
diferents corbes.
19. Més de 10 vectors de VI amb el cable quadripolar incloent vectors curts <2 mm per
evitar l'estimulació frènica.
20. Algorisme de mesura de la impedància transtoràcica per a l’anàlisi d'acumulació de
líquids, amb alerta i tendències de més d'un any.
21. Compatibilitat amb sistemes de ressonància magnètica, de al menys 1.5T, cos
sencer, per a tots dos components de sistema (cable i dispositiu).

A1.4 Dispositius d’extracció d’elèctrodes
Objectiu: Disposar d'un ampli ventall de material necessari per a realitzar les
extraccions d'elèctrodes i dispositius que requereixin els pacients objectes d'aquest
contracte.
El (els) sistema (s) d'extracció d'elèctrodes oferts hauran de ser detallats en un
apartat concret. L'adjudicatari haurà de donar assistència tècnica durant els
procediments d'extracció d'elèctrodes, amb personal qualificat per a l'assistència a
aquest tipus de procediments.
Els procediments d'extracció d'elèctrodes són més difícils d'estandarditzar que els
procediments d'implantació, de manera que la gamma de productes oferta ha de poder
abastar des dels procediments simples, els procediments estàndard i els procediments
complexos.
Considerem procediments simples aquells que bé pel recent de la implantació com
per les característiques del pacient, l'extracció es realitza només amb tracció simple
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facilitat per una guia interna o sistema similar. Els procediments d'extracció de
complexitat intermèdia són aquells en què la tracció simple no és suficient i es
requereixen eines especials, habitualment basades en beines (telescòpiques,
mecàniques o amb font d'energia), per gestionar les adherències intravascularsintracardíaques.
Els procediments d'alta complexitat són aquells que pel temps des de la
implantació, per les adherències presents, o bé per la presència d'elèctrodes molt
deteriorats, a més de les eines prèvies, poden necessitar abordatges diferents, com
l'accés femoral que permet l'ús de sistemes tipus "catèter Llaç" per a la recuperació de
l'elèctrode o de fragments de la mateixa.
El licitador ha d'oferir una gamma de productes que abasti la possibilitat de tractar
TOTS aquests escenaris.
La licitació contempla un volum d'extracció d'elèctrodes aproximat de 20 a l'any. El
volum màxim de casos d'extracció d'elèctrodes pot ser de 30 a l'any.
El licitador especificarà el (s) sistema (s) d'extracció (tracció, rotacional, làser, etc.).
que ofereix.
El licitador haurà de garantir l'aprovisionament de material de més d'un fabricant,
per cobrir les necessitats de tots els tipus de explantació-extracció d'elèctrodes.

ANNEX 2: MONITORITZACIÓ REMOTA
A2.1 Monitorització remota
L'objectiu de Sant Pau és oferir monitorització domiciliària al màxim nombre de
pacients de l'hospital, reduint desplaçaments dels pacients i reduint visites
hospitalàries presencials.


L'adjudicatari proporcionarà la infraestructura necessària per a la monitorització
remota del 100% dels dispositius que siguin implantats durant l'execució del
contracte. La infraestructura ha d'incloure monitors de pacient i una pàgina web

Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau – Sant Antoni M. Claret, 167 – 08025 Barcelona – Tel.932919000
– Correu electrònic: contractacions@santpau.cat

60

Sant Antoni Maria Claret, 167
08025 Barcelona
Tel. 935 53 76 21 – 76 23

amb la informació de funcionament del dispositiu, similar a la que s'obté en la
consulta de seguiments presencials.


El sistema de monitorització remota ha de ser automàtic, i per tant transparent per
al pacient.



El monitor ha de poder transmetre la informació utilitzant una línia analògica
convencional o una línia mòbil. L'elecció de la línia fixa o mòbil serà decidit en cada
cas per la Unitat d’Arítmies de Sant Pau i pel centre assistència al control remot.



Els sistemes de monitorització han de tenir capacitat per integrar la informació
gestionada pels mateixos en els sistemes d'informació utilitzats per l'hospital i
l'adjudicatari haurà de donar suport als desenvolupaments necessaris per realitzar
aquestes tasques de connectivitat.



Es requereix la disponibilitat d'un servei d'assistència tècnica a professionals per a
la resolució de problemes d'ús i de dubtes tècnics dels dispositius amb ampli horari
d'accés.

L'empresa licitadora inclourà la descripció d'aquest servei en un apartat específic
de el Pla Operatiu.
Els requisits mínims que han de complir els serveis de monitorització remota
són els següents:


Possibilitat de recuperar totes les dades que actualment es disposen a l'Hospital de
la Santa Creu i Sant Pau que es gestionen a través de la plataforma MediConnect
II ®



Permetre la monitorització de tots els dispositius nous, sense importar el fabricant.



Posar a disposició dels pacients un telèfon d'assistència tècnica en horari laboral,
de 8 a 19 hores, en diferents idiomes: com a mínim català, castellà i anglès.



Posar a la disposició de metges i infermeres un telèfon d'assistència tècnica en
horari laboral, de 8 a 19 hores, en diferents idiomes: com a mínim català i castellà.



Integració i interoperabilitat amb els Sistemes d'Informació de l'hospital i dels
centres d'atenció primària en els quals s'implementi.



Possibilitat de recuperar totes les dades en el cas d'un futur canvi de sistema
d'informació.



Traspàs de la informació, procediments i algoritmes a petició de l'hospital i a la
finalització del contracte.
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Així mateix el sistema d'informació necessari per al funcionament del control remot
ha de reunir els següents requisits, tant des del punt de vista funcional, com des del
punt de vista tècnic i d'interoperabilitat amb els diferents sistemes d'informació que
s'utilitzen a l'Hospital:

A2.1.1. Requisits funcionals de la monitorització domiciliària
La monitorització domiciliària haurà de complir els següents requisits funcionals:
1. Creació de registres de pacient amb informació complerta i auditable.
2. Mòdul de gestió per a les consultes de seguiment presencial de dispositius
implantables.
3. Gestió documental:
●
●
●

Integració de troballes clíniques.
Elaboració d’informes.
Accessibilitat de forma immediata a tota la informació que s’ha enregistrat de
cada pacient per a la generació de la documentació.

4. Elaboració d’estadístiques i anàlisi de dades:
●

Capacitat d’emmagatzematge de la informació de forma estructurada per a que
permeti realitzar posteriors avaluacions de les dades enregistrades.

5. Gestió de permisos d’accés i privacitat de dades:
●
●
●
●

Possibilitat de gestió, assignació, modificació i eliminació de permisos d’accés
(tant a la informació de pacients como a opcions del sistema o processos).
Assignació de drets personalitzats per a grups d’usuaris diferents i amb
diferents rols.
Gestió i protecció de l’accés mitjançant contrasenya personal, amb traçabilitat
dels accessos.
Les contrasenyes del sistema d’informació han d’estar associades a les
contrasenyes del Sistema d’Informació de l’hospital de manera que la
identificació de l’usuari en el sistema d’informació del control remot ha de ser
transparent per al personal de l’hospital.

6. Importació de les dades existents de la base de dades prèvia del nostre centre.
7. Connectivitat amb les diferent plataformes de monitorització remota de dispositius
cardíacs implantables.
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8. Sistema d’informació que ofereix una interfície única tant per al control remot como
per al control presencial.
9. El sistema ha d’oferir una interfície única per al control remot independentment de
la marca i el model de dispositiu que es controli.
10. Importació automàtica de les dades de dispositius en els seguiments presencials
compatibles amb tots els fabricants.
11. Emmagatzemament estructurat de la informació recollida durant els seguiments
tant presencials com remots.
12. Escaneig de material utilitzat mitjançant lector de codi de barres.
13. Capacitat de gestió d’agenda integrada amb el sistema d’admissió de l’hospital.
14. Compatibilitat amb l’estàndard DICOM d’imatges.
15. Optimització de processos clínics i administratius.

A2.1.2. Requisits tècnics i d’interoperabilitat
Els sistemes d’informació que inclogui el licitador en la seva proposta han de ser
interoperables amb els sistemes de l’Hospital, i complir els requisits de l’Hospital de
Sant Pau que es detallen més endavant en el present annex. Aquests requisits
determinen que la solució tecnològica que aporti el licitador per a la correcta execució
del contracte ha de incloure:
1. Un Servidor HL7 Integrat per a permetre la comunicació bidireccional amb altres
sistemes d’informació hospitalaris (EMR/HIS).
2. La integració a través d’estàndards d’exportació de dades (informes en
documents PDF, taules d’informació en Microsoft Excel i SPSS, etc.).
L’adjudicatari serà el responsable del manteniment i l’evolució del sistema
d’informació durant el període de vigència del contracte i de mantenir els sistemes a
ple funcionament.

A2.1.3. Altres requisits
El Licitador haurà d’incloure en la seva oferta els següents aspectes:
●
●

Funcionament de la monitorització domiciliària.
Sistema d’assistència telefònica per a pacients i metges.
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●

●
●

●

●

●

Pla d’implementació i funcionament dels sistemes d’informació, amb èmfasi en la
seva interoperabilitat amb els sistemes actuals de l’hospital i la recuperació de
dades actualment emmagatzemades en la base de dades de la Unitat d’Arrítmies.
Gestió de la transició a un sistema d’informació diferent al final del contracte.
Provisió d’eines d’anàlisi de dades a la unitat clínica per ajudar a organitzar
consultes remotes i augmentar la capacitat de l’equip mèdic per anticipar
possibles problemes clínics i tècnics.
Capacitació dels pacients per augmentar el seu empoderament envers a la seva
patologia. La possibilitat d’utilitzar sistemes innovadors de transmissió de dades
que no necessitin la instal·lació de dispositius addicionals a la llar del pacient serà
valorat positivament.
Desenvolupament de nous sistemes d’informació per millorar l’empoderament dels
pacients; com ara retroalimentació per al pacient mitjançant noves tecnologies
(telèfons intel·ligents, lloc web de pacients, aplicacions mòbils, etc.).
Presentació d’un pla de col·laboració futura amb l’hospital per a desenvolupar i
utilitzar noves tecnologies que facilitin la comunicació entre l’hospital i els pacients.
Declaració de l’hospital com a soci prioritari en el desenvolupament i
implementació de noves solucions de monitorització remota.

A2.2 Centre d’Assistència a la Monitorització Remota (CAMR)
A2.2.1. Requisits mínims del centre d’assistència a la monitorització remota
1. Creació d’un centro d’ajuda a la monitorització remota que revisi totes les
transmissions.
2. Classificació de les transmissions rebudes.
3. Accessibilitat a les transmissions de forma transparent, completa i explotable per
pare del personal designat a tal efecte per l’Hospital.
4. Aspectes a destacar en el Pla Operatiu:
El licitador detallar en la seva oferta les característiques del centre d’assistència
al control remot de pacients amb dispositius a l’Hospital de Sant Pau: el pla
d’implementació, el model de funcionament, els “flowcharts” que s’utilitzaran per a
la classificació de les transmissions, el model de verificació de les transmissions (si
les realitzarà un tècnic, una infermera o personal mèdic i l’experiència en serveis
de control remot), altres aspectes organitzatius que redueixin la càrrega de treball
assistencial i administratiu del centre.
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ANNEX 3: INTEROPERABILITAT I INTEGRACIÓ DE LA INFORMACIÓ
Els dispositius d’estimulació cardíaca proporcionen gran quantitat d’informació útil
des d’un punt de vista clínic. Aquesta informació s’obté durant els seguiments
presencials a la consulta i a través del sistema de monitorització remota i cal que quedi
recollida en una base de dades. Una recopilació automàtica i ordenada d’aquesta
informació permet optimitzar el funcionament de la unitat de seguiment i contribueix a
garantir l’excel·lència de la qualitat assistencial.
És un requisit que el sistema d’informació de suport al control remot disposi la
informació en una base de dades que permeti integrar la informació clínica dels
pacients obtinguda mitjançant els seguiments tant presencials com remots, i faciliti
l’exportació d’aquestes dades en format obert a altres entorns per a la seva explotació
per part de l’hospital.
A l’etapa final del contracte, dins el pla de devolució dels serveis, el licitador haurà
de posar a disposició de l’hospital tota la informació dels pacients generada i utilitzada
durant l’execució del contracte, en format obert, la informació sobre l’estructura de les
dades que es lliuren a l’hospital i la definició dels protocols desenvolupats durant
l’execució del contracte.

A3.1. Requisits mínims del sistema d’informació
Les tecnologies i sistemes d’informació són claus en tots els serveis de la present
licitació i també ho és la seva integració, interoperabilitat i usabilitat
El licitador haurà d’incloure en el Pla Operatiu el pla detallat per a la implementació
del sistema d’informació (TIC) inclòs en la provisió del contracte, especificant el model
d’integració i com es garantirà la interoperabilitat de tots els sistemes d’informació i
tecnologies. També haurà d’especificar com es recuperaran les dades existents que
han sigut emmagatzemades en els darrers anys en la base de dades actual
(MediConnect I®) de la unitat d’arítmies.
Es consideren indispensables les funcionalitat següents:


Gestió de la transició a un altre sistema d'informació, TIC, a la fi d'aquest contracte.
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Posar a disposició de l'equip clínic eines per a l'anàlisi de dades amb l'objectiu
d'ajudar a organitzar millor les consultes remotes i augmentar la capacitat de
l'equip mèdic per anticipar possibles problemes clínics i tècnics.



Capacitar els pacients per millorar el coneixement de la seva condició. Es valorarà
la possibilitat d'utilitzar sistemes de transmissió de dades que no requereixin la
instal·lació de dispositius addicionals a la llar del pacient.



Desenvolupament de sistemes d'informació: com la retroalimentació per al pacient
a través de tecnologies (telèfon intel·ligent, lloc web per al pacient, aplicacions
mòbils, etc.).



Pla de futur per al desenvolupament conjunt amb l'Hospital de noves tecnologies
que facilitin la comunicació del pacient amb l'hospital i viceversa. L'hospital ha de
ser un soci prioritari en el desenvolupament i implementació d'aquestes noves
solucions de seguiment i control remot de pacients.

El licitador ha de complir els requisits mínims i detallar en la seva proposta com es
garantirà la interoperabilitat de tots els sistemes d'informació incloent els de l'hospital i
de cada centre de la seva àrea de referència que s'integri en la coordinació
assistencial.

A3.1.1. Requisits funcionals


Integració i recuperació de les dades existents en les bases de dades de l'hospital i
de la unitat d’arítmies rellevants per al seguiment assistencial i del contracte.



Implementació d'eines d'anàlisi de dades per ajudar a una millor organització de les
consultes remotes, per tal d'aconseguir augmentar la capacitat d'anticipació de
l'equip mèdic davant de possibles problemes clínics i tècnics.



Desenvolupament d'un quadre de comandament per al seguiment de l'activitat i del
grau de compliment dels indicadors de pagament per resultats.



Aquest quadre de comandament de seguiment del contracte ha d'incloure un
seguiment dels KPIs10.

10

KPI: De l’anglès Key Performance Indicator. Són els indicadore clau per al seguiment del pacient
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Tot i que el pagament es realitza per la consecució anual dels objectius, és
rellevant disposar, en el quadre de comandament, d'una actualització mensual de
l'evolució interanual dels diferents paràmetres.


Desenvolupament de sistemes d'informació orientats al pacient i a oferir-li feedback
mitjançant les tecnologies (website per al pacient, Apps mòbils etc.) i a millorar el
seu empoderament.



Desenvolupament d'una aplicació mòbil (App) per al pacient i el seu entorn.

A3.1.2. Requisits per al tractament de dades


Possibilitat d'extracció de les dades per a la seva explotació des dels sistemes de
Business Intelligence de l'hospital.



Registre d'accessos d'usuari, garantint que es registrarà la informació suficient per
complir amb les legislacions vigents en cada estat en matèria de protecció de
dades.



Generació de la informació necessària per alimentar els sistemes d'informació
públics globals (com, a Catalunya, la Història Clínica Compartida (HC3)).

A3.2. Serveis mínims


Suport tecnològic a les solucions tecnològiques aportades durant la vigència del
contracte.



Documentació, formació i traspàs de coneixement a l'equip IT de l'hospital, de tal
manera que aquests puguin realitzar les tasques de manteniment de la plataforma:
còpia de seguretat, monitorització, processos d'aturada i arrencada, ...).

A3.3. Integració i interoperabilitat
En el següent apartat detallarem les necessitats bàsiques d'integració i
interoperabilitat entre els sistemes d'informació sanitaris.
L'Hospital de Sant Pau pertany al sistema sanitari català i, per tant, fa ús de les
tecnologies de la informació i comunicació posades a disposició pel Departament de
Salut de Catalunya i descrites a la pàgina web:
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http://salutweb.gencat.cat/ca/ambits_actuacio/linies_dactuacio/tecnologies_informa
cio_i_comunicacio/index.html#googtrans(ca|es)

Les tecnologies de la informació i comunicació que cal tenir en compta, com a
mínim, per part dels licitadors seran:

A3.3.1. Història Clínica Compartida de Catalunya (HC3)
La història clínica compartida a Catalunya (HC3) és la història electrònica que
agrupa el conjunt de documents que contenen dades i informació rellevant sobre la
situació i l'evolució d'un pacient al llarg del seu procés assistencial. L'HC3 permet
l'accés de manera organitzada, i sempre sota els paràmetres idonis de seguretat i
confidencialitat, a la informació rellevant de les històries clíniques dels diferents
centres sanitaris de la xarxa pública assistencial.
La HC3 aconsegueix també, mitjançant mecanismes d'interoperabilitat i l'ús
d'estàndards entre sistemes d'informació, que les diferents històries clíniques dels
centres sanitaris de la xarxa pública assistencial siguin compatibles per poder accedir
a tota la informació sanitària i de salut d'un pacient amb independència de el lloc i el
moment en què es necessiten.

Integració amb la HC3
Serà responsabilitat de l'hospital publicar el curs clínic i les notificacions
d'esdeveniments a l'HC3.
Per facilitar el seguiment dels casos, les variables estructurades a publicar a l'HC3 i
la periodicitat de publicació es determinaran en l'etapa d'implementació de el nou
servei d'acord amb els criteris determinats pels responsables del Pla director de
sistemes d'informació del SISCAT11.

11

El SISACT es el sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña y está integrado por
centros hospitalarios, equipos de atención primaria, centros de internamiento sociosanitarios, centros
de salud mental con internamiento, recursos de transporte sanitario urgente y otros servicios sanitarios
(rehabilitación, oxigenoteràpia, etc.).
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A3.3.2. Plataforma d’Interoperabilitat en la gestió de processos assistencials
(IS3).
iS3 és una plataforma tecnològica d'interoperabilitat per a la gestió dels processos
assistencials mitjançant la integració entre els diferents sistemes d'informació dels
proveïdors de salut i serveis socials. Aquest model comú de comunicació permet
millorar l'assistència, la qualitat de vida de la ciutadania i la planificació dels recursos,
especialment en l'àmbit de la cronicitat o de les pluripatologies.
La plataforma central iS3 canalitza la informació necessària per gestionar i
monitoritzar els fluxos de treball dels proveïdors de salut:


Derivacions. Permet, des d'un centre, derivar un pacient i demanar algun tipus de
prova a un altre centre. També s'utilitza per realitzar derivacions sense la
necessitat d'enviar el pacient a un altre centre o per fer teleconsultes.



Cites. Facilita la gestió de la cita prèvia que el pacient necessita per poder realitzar
les derivacions.



Consulta de dades. Serveix perquè els centres peticionaris i el centre proveïdor
identifiquin el pacient a qui se li vol fer la prova.



Procés de laboratori. Inclou totes les accions relatives a una prova de laboratori:
sol·licitud, modificació, cancel·lació i retorn dels resultats.



Procés de notificacions. Agrupa qualsevol tipus de missatge, que pot formar part
o no del procés de derivacions, cites o laboratori.

A3.3.3. Historia clínica informatitzada de l’atenció primària (eCAP)
L’eCAP és el programa d'història clínica informatitzada que utilitzen els metges de
família, pediatres i infermers de centres d'Atenció Primària quan visiten seus pacients.
En aquest moment està utilitzat pel 92% dels centres de primària de Catalunya, i
aquest percentatge anirà creixent. Es tracta d'una eina de gestió clínica que ofereix
una visió integral del pacient i del seu estat de salut i que dóna suport a la presa de
decisions a través del monitoratge de diferents paràmetres.
L’eCAP està integrat amb altres Sistemes d'informació de la xarxa pública. Des de
la seva posada en funcionament el 2001, l’eCAP ha introduït millores constants i noves
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funcionalitats que ajuden als professionals en el desenvolupament d'una tasca
assistencial de qualitat.
Pel que fa a STPAU, tota la primària de la seva àrea de referència, excepte un
centre, utilitza l’eCAP.

Integració amb l’IS3/eCAP
En l'etapa d'implementació del servei s'analitzaran els requisits tècnics d'integració
amb els sistemes d'informació d'atenció primària dels centres de referència i el model
de gestió d'alertes que sigui més adequat per a aquelles alertes que requereixin la
realització d'accions concretes i seguiment per part de l'atenció primària.
Les comunicacions i integració amb IS3 / eCAP es faran mitjançant estàndard
WiFis 2.0.212 i seguiran els criteris i estàndards determinats pels responsables de el
Pla director de sistemes d'informació de l'SISCAT.

A3.4. Activitat i explotació de dades
A més de les integracions entre els sistemes d'informació aportats pel licitador i el
sistema d'informació clínic de l'hospital (HIS), la solució que s’oferti haurà de poder
generar informes d'activitat assistencial customitzats per poder exportar-los al sistema
d'informació de l'hospital i al sistema de Business Intelligence corporatiu de STPAU .
Addicionalment, el licitador proporcionarà a l'hospital un esquema de la base de
dades amb el qual poder fer extraccions de les dades que es necessiti.

A3.5. Protecció de dades


El sistema també haurà de guardar registre dels accessos d'usuaris, garantint que
es registra la informació suficient per complir amb el Reglament (UE) 2016/679 de
el Parlament Europeu i de Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d'aquestes dades i pel qual es va derogar la Directiva 95/46 / CE (Reglament
general de protecció de dades) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

12

https://ticsalutsocial.cat/wp-content/uploads/2018/04/01-guia-basica-wifis.pdf

Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau – Sant Antoni M. Claret, 167 – 08025 Barcelona – Tel.932919000
– Correu electrònic: contractacions@santpau.cat

70

Sant Antoni Maria Claret, 167
08025 Barcelona
Tel. 935 53 76 21 – 76 23



En particular, el sistema ha de garantir la consulta sobre quins usuaris han accedit
a les dades d'un determinat pacient en un termini de dos anys d'antiguitat.

A3.6. Altres serveis
Altres serveis en matèria de tecnologies de la informació que ha de proporcionar
l'adjudicatari són:




Suport tecnològic a les solucions tecnològiques aportades durant la vigència del
contracte.
SLA s (acords de nivell de servei, o temps màxim d'actuació davant d'una
incidència).
Documentació, formació i traspàs de coneixement per a l'equip d'IT intern, de tal
manera que puguin realitzar manteniment de la plataforma (còpies de seguretat,
monitorització, processos de parada i arrencada ...).

A3.7. Requisits per a la integració amb el HIS de Sant Pau
Les integracions es realitzaran mitjançant protocols estàndard internacionals en la
capa d'aplicació i SSL / TLS en la de transport.
S'haurà integrar amb el HIS (sistema d'informació en salut) de l'hospital per tal
d'obtenir les dades pròpies del pacient com de la visita. Per a això, s'haurà d'utilitzar
missatgeria síncrona HL7 2.5 format en XML tipus QRY_A19 amb filtres tipus DEM i
SBK. Amb l'ús de missatgeria per a la creació i gestió de pacients reduïm el marge
d'error en la identificació del pacient.
La forma normal de treball del professional serà accedir al registre del pacient a
través de la llista de treball del dia, aquesta serà recuperada des del HIS mitjançant
QRY de tipus SBK. En el cas de pacients espontanis, el professional podrà sol·licitar
sota demanda les dades demogràfiques i d'afiliació del pacient mitjançant QRY de
tipus DEM.
A més, s'haurà d'integrar amb HIS perquè aquest incorpori entrades del curs clínic i
informes de l'activitat assistencial. Per la seva banda, HIS publicarà les entrades del
curs clínic i els documents clínics en l'HC3. En primer lloc, per notificar els informes, es
generarà un missatge HL7 CDA 2.0 amb les dades del pacient i de la visita incloent
l'informe en format PDF en binari. A més, haurà de notificar a HIS els ítems del curs
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clínic que es generin. Per a això utilitzarem HL7 CDA 2.0 tal com s'aplica HC3 com a
model (s'inclou documents de descripció del servei de publicació de curs clínic13 i
d'estructura del missatge d'enviament i publicació del curs clínic14).

Imatge 16. Flux de dades per a la integració amb el HIS i el Business Intelligence de
STPAU

ANNEX 4: MODEL DE RISC COMPARTIT I PAGAMENT PER
RESULTATS
En el model de risc compartit i pagament per resultats per a l'abordatge integral als
pacients en risc de mort sobtada i insuficiència cardíaca que requereixen un dispositiu
d'electroestimulació cardíaca, s'han identificat dos grups d'indicadors clau:



13
14

Els indicadors d'activitat
Els indicadors de pagament per resultats

HC3_Guia_implem_C_C_Compartit_Integrat_v2.6
HC3FormCCC_I_Central_v2.6
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El present annex, pretén ser la guia bàsica de definició i interpretació dels diferents
indicadors i criteris clau de la present licitació.

A4.1. Indicadors d’activitat
El seu objectiu és establir la referència de base de l'activitat de l’hospital per al
model de pagament dels serveis de la present licitació, que es basa en una tarifa fixa
per a la població de referència de l’hospital. El licitador es compromet a garantir la
provisió de serveis objecte de la licitació per al nivell d'activitat de base, tenint en
compte els marges de fluctuació establerts a la seva oferta.
La tarifa fixa, que pot assemblar-se a un pagament "capitatiu" és una palanca de
canvi fonamental per a l'alineació dels diferents actors involucrats en el tractament als
pacients que requereixen un dispositiu cardíac d'electroestimulació (responsables
polítics del sistema de salut -metges- indústria proveïdora), ja que desincentiva el
sobretractament i facilita la introducció d'innovacions que realment aporten valor;
regulant la tendència associada a la contenció pressupostària en els hospital que
comporta una limitació de l’accés a les teràpies més innovadores, etc.

A4.1.1. La tarifa fixa anual associada a una població de referència
El model que Sant Pau planteja en la present licitació, implica una relació a mig
termini proveïdor-hospital-pacient amb la compartició del risc entre proveïdor i hospital
per oferir un tractament integral a la població de l’àrea d'influència de l'hospital de Sant
Pau. La compartició del risc entre l’hospital i el proveïdor, es concretarà en un
compromís de les dues parts per oferir tractament a tots els pacients que ho necessitin
tenint en compte les fluctuacions de l'activitat que es poden produir durant l'execució
del contracte així com el possible creixement anual del volum de serveis degut a un
increment de la demanda associada a l'envelliment de la població.
El proveïdor ha de garantir la provisió de serveis per a un determinat nivell
d'activitat, la línia base calculada a partir de l'activitat anual duta a terme en els darrers
anys (que s'indica la imatge 17 com 100% activitat) i la fluctuació màxima de la activitat
que el proveïdor està disposat a assumir.
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En el concepte d'activitat de la present licitació s'inclouen els procediments
d'implantació i explantació així com els serveis associats al seguiment presencial, a la
monitorització remota i a l'apoderament del pacient.

Euros

Activitat absorbida
100% Activitat

Activitat “no reembosada”

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Mesos

Imatge 17. Concepte d’Activitat del Model Econòmic Proposat



L'activitat de referència, 'Ofn', correspon al 100% d'activitat establerta pel
contracte com a referència.

L'activitat futura es pot inferir a partir de l'activitat passada, l'evolució en els darrers
anys i la tendència a nivell d'Estat espanyol i a nivell europeu. En aquest sentit, el
licitador podrà presentar en la seva proposta el sistema plurianual de compensacions
d'activitat en el cas d'anys amb activitats inferiors o superiors al marges de fluctuació.
El sistema de compensació serà un dels aspectes valorats en la licitació.
El model de pagament que s'estableix en aquesta licitació pretén donar resposta a
la possible fluctuació de l'activitat global d'un any i permeti la flexibilitat dins uns límits
acordats per l'hospital i el proveïdor per al contracte. Aquest model es concreta en la
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compartició del risc hospital-proveïdor pel que fa a el volum d'activitat en què l'hospital
pagarà per al volum corresponent al 100% d'activitat estimada, i cobrirà, dins el
contracte, una fluctuació acotada de l'activitat entre uns límits d'absorció de més
activitat (Iact) i de menys activitat (Ideact) assumint el proveïdor l'increment i l'hospital
el decrement.


Índex d'absorció ('IAct') d'activitat: percentatge, respecte al volum anual d'activitat
establerta pel contracte, que el proveïdor absorbirà sense contraprestació
econòmica addicional. Aquest valor formarà part de l'oferta presentada pels
licitadors.



Índex de compensació ('IDecAct') per decrement d'activitat: percentatge respecte
al volum anual d'activitat establerta per contracte, que el proveïdor proposa com a
compensació quan l'activitat anual sigui inferior al volum previst pel contracte.
Aquest valor formarà part de l'oferta presentada pels licitadors.

El concepte d'activitat es considera en el sentit més ampli i inclou els conceptes
detallats en la següent taula que inclouen:
● Primers implants de dispositius.
● Recanvis de generador.
● Reintervencions per complicacions, incloses les extraccions.
● Visites de seguiment presencial - remot.
● etc.
El volum i pes de cada un dels conceptes corresponen al primer any de contracte i
s'han estimat a partir de l'activitat realitzada en els últims tres anys en els tractaments
objecte de el contracte a Sant Pau. No obstant això, ha de contemplar-només com una
guia orientativa, podent augmentar o disminuir activitat d'algun dels apartats,
mantenint fix el còmput total de punts d'activitat:

Tipus d'activitat

Número
teòric previst

Valor
Pes

(nº teòric
previst * pes)

Teràpia personalitzada (procediments)
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55
30
12
3
35
15

100
90
110
100
130
110

5.500
2.700
1.320
300
4.550
1.650

12

30

360

3

20

60

20
10
7
1

30
5
170
160

600
50
1.190
160

12

25

300

16

30

480

1.450

0,75

1.088

3.200

0,5

1.600

Seguiment presencial infermeria

30

0,5

15

Seguiment presencial no hospitalari (Atenció
primària, domicili, socio sanitari)4

30

2

60

130
40

2
2

260
80
22.323

Implant Desfibril·lador unicameral
Recanvi Desfibril·lador unicameral
Implant Desfibril·lador bicameral
Recanvi Desfibril·lador bicameral
Implant DAI amb teràpia resincronització
Recanvi DAI con teràpia resincronització
Implant marcapassos amb
teràpia resincronització
Recanvi marcapassos amb teràpia
resincronització
Implant marcapassos per a estimulació Hisiana
Recolocació electrodes
Implant DAI subcutàni - extracardíac
Recanvi DAI subcutàni
Desfibril·lador personal portàtil (armilla) (mes /
tractament)
Extracció elèctrodes
Seguiment i Coordinació assistencial
Seguiment presencial a l’hospital1
Seguiment remot

2
3

Activació del pacient: App, monitorització
remota, formació per al pacient i el seu entorn
Nous pacients en MR
Empoderament5
Total activitat

Taula 6. Activitat prevista (100% activitat) per al primer any de contracte.
1

seguiment presencial en el que és necessari interrogar el dispositiu i que es generi un informe de
seguiment.
2

Seguiment remot en el que es genera un informe de seguiment.

3

Seguiment que no requereix interrogar el dispositiu, però que genera un informe de seguiment per pare
d’infermeria.
4

Seguiment presencial amb interrogació de dispositiu, i que genera un informe de seguiment, en el centre
de referència. S’espera un creixement progressiu al llarg del desenvolupament del projecte.
5

Inclou incorporació en el programa pacient expert i provisió d’eines eHealth (app, etc.). S’espera un
creixement progressiu al llarg del desenvolupament del projecte.
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Aquesta activitat és estimada, i pot existir transferència d’activitat entre els diferents ítems de “seguiment
i coordinació assistencial” i l’ “activació del pacient
6

Addicionalment, donada la tendència de la demanda dels tractaments inclosos en
l'abast de la present licitació, es preveu un creixement progressiu de l'activitat anual a
cobrir en el contracte. En conseqüència, l'activitat de referència s'actualitzarà
anualment, no podent sobrepassar el sostre màxim de creixement de l'1% d’activitat
anual.

euros

Ofn - Iact

100% activitat

Activitat absorbida sense
cost addicional

Ofn
Ofn - Ideact

Decrement d’activitat
no reembosada

0

1

2

3

4

5

Any de contracte
Imatge 18. Evolució de l’activitat prevista (100% activitat) al llarg del contracte, amb un
increment del 1% anual.

A4.2. Indicadors de pagament per resultats
En el moment actual, la responsabilitat, quan es produeixen complicacions és
assumida únicament per l'Hospital. Els serveis d'aquesta licitació cobreixen tot el
"procés d'atenció integral" als pacients amb risc de mort sobtada i insuficiència
cardíaca que necessiten un dispositiu d'electroestimulació cardíaca. Atès que algunes
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complicacions estan relacionades amb la condició del pacient mentre que altres estan
associades al dispositiu, el proveïdor ha de participar en el maneig i tractament de les
complicacions, assumint tots els costos relacionats amb les complicacions derivades
del mal funcionament del dispositiu o de la seva programació.
En els serveis de la present licitació es compensaran mitjançant un sistema de
distribució de riscs entre l'hospital i el contractista, a través d'un esquema de pagament
per resultats, dels quals dependrà una part de la retribució, de conformitat amb el
compliment dels següents indicadors de pagament per resultats

A4.2.1. Descripció dels indicadors de pagament per resultats (OKPI)
Cada un dels indicadors de pagament per resultat (OKPI) s'ha d'interpretar segons
les definicions següents:

I. TERÀPIA PERSONALITZADA
Indicador d’avaluació

Requereix
valor de
referència

Fórmula de càlcul
# Indicacions que
compleixen les guies
internacionals de pràctica
clínica / # Indicacions
# Pacients que
compleixen l’objectiu de
temps d’espera des de la
indicació (≤ 90 dies) / #
Pacients als que es fa la
indicació

TP1

Índex d’indicació/prescripció d’implants de
dispositiu segons les guies clíniques internacionals
vigents.

TP2

Temps d’espera des de la inclusió en la llista
d’espera fins l’implant del dispositiu ≤ 90 dies

TP3

# Pacients amb
complicació major periExistència de complicacions greus 90 dies després implant i fins a 90 dies
de l’implant
després de l’implant / #
Total pacients en els que
es realitza un implant

TP4

Mort relacionada amb l’implant, periimplant i fina a
30 dies postimplant

# Morts relacionades amb
l’implant (fins a 30 dies) /
# Total Implants
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TP5

Incidència d’infecció del dispositiu fins a 80 dies
des de l’implant

# Infeccions de dispositiu
(fins a 90 dies) / # Total
Implants

No

TP6

Taxa d’implantació d’elèctrode de ventricle
esquerra (VI)

# Elèctrodes de VI
implantats/ # total de
tricamerals implants

No

Taula 7 a. Indicadors de pagament per resultats (OKPI): teràpia personalitzada

II. MONITORIZACIÓ REMOTA
Indicador d’avaluació

MR1

Proporció de pacients que s’inclouen en
monitorització remota en primers implants

Detecció de fibril·lació auricular de debut i
MR2 començament recent, dins un mes des de l’inici de
l’episodi
Taxa de discrepància en la categorització d’una
MR3 transmissió per part del centre d’ajuda a la
monitorització remota i l’hospital

MR4

Taxa de transmissió induïda per pacient
(transmissió no programada)

MR5

Taxa de transmissions remotes que generen una
visita presencial

Requereix
valor de
referència

Fórmula de càlcul
# Pacients inclosos en
monitorització remota /
Total pacients

No

# Pacients amb detecció
de nou inici de FA dins 1
mes després del debut /
Total de deteccions de
nou inici de FA

No

# Discrepàncies de
categorització de
transmissions /
Transmissions totals
# Transmissions induïes
per pacient / # Total de
transmissions en el
període
# Transmissions induïdes
que generen visita
presencial per pacient / #
Total de transmissions en
aquest període

Taula 7 b. Indicadors de pagament per resultats (OKPI): monitorització remota
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III. COORDINACIÓ ASSISTENCIAL

Indicador d’avaluació

CA1

Requereix
valor de
referència

Fórmula de càlcul

# Visites Seguiment
(presencial/remot) que
Taxa de visites de seguiment (presencial/remot)
generen un informe
que generen un informe accessible per a l’equip del
accessible per al centre
centre hospitalari referidors (només per a pacients
referidors / # Total visites
referits d’altres centres)
seguiment en pacients
referits d’altres centres

No

Taula 7 c. Indicadors de pagament per resultats (OKPI): coordinació assistencial

IV. ACTIVACIÓ DEL PACIENT
Indicador d’avaluació

AP1

Taxa de pacients que accepten l’ús de l’aplicació
mòbil

AP2

Taxa de pacients que complimenten l’enquesta de
satisfacció global a través de l’app mòbil, en
primers implants

Requereix
valor de
referència

Fórmula de càlcul
# Pacients que accepten
l’ús de l’app mòbil / #
Total implants en el
període
# Pacients que reben un
primer implanti
complimenten l’enquesta
de satisfacció a través de
l’app mòbil / # Total
primers implants en el
període

No

No

Taula 7 d. Indicadors de pagament per resultats (OKPI): activació del pacient

* El tempo per a l’inici de recollida de dades té en compta les circumstàncies pròpies de cada ítem.
Aquestes característiques representen, en molts casos, la integració i funcionament de tot l’engranatge
assistencial en el que s’integren tant el proveïdor com l’equip assistencial de l’Hospital.

A4.3.2. Fórmula de càlcul i valors de referència dels indicadors de pagament per
resultats (OKPI)
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Incidència d’infecció del dispositiu fins a 80 dies des de l’implant

Fòrmula de càlcul

# Transmissions induïdes que
generen visita presencial per
pacient / # Total de
transmissions en aquest període
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AP2

AP1

Taxa de pacients que cumplimenten l’enquesta de satisfacció global a
través de l’app mòbil, en primers implants

Taxa de pacients que accepten l’ús de l’aplicació mòbil

Indicador d'avaluació

IV. ACTIVACIÓN DEL PACIENTE

# Pacients que accepten l’ús de
l’app mòbil / # Total implants en
el període
# Pacients que reben un primer
implanti complimenten l’enquesta
de satisfacció a través de l’app
mòbil / # Total primers implants
en el període

Fòrmula de càlcul

# Visites Seguiment
(presencial/remot) que generen
Taxa de visites de seguiment (presencial/remot) que generen un informe
un informe accessible per al
CA1 accessible per a l’equip del centre hospitalari referidor (nomès per a
centre referidor / # Total visites
pacients referits d’altres centres)
seguiment en pacients referits
d’altres centres

Indicador d'avaluació

III. COORDINACIÓN ASISTENCIAL

MR5 Taxa de transmisions remotes que generen una visita presencial

MR4

MR3

MR2

MR1

No

No

Requereix
valor de
referència

No

Requereix
valor de
referència

No

No

No

No

No

Requereix
valor de
referència

No

# Electrodes de VI implantats/ #
total de tricamerals implants

Fòrmula de càlcul

No

# Infeccions de dispositivo (fins
a 90 dies) / # Total Implants

# Pacients inclosos en
Proporció de pacients que s’inclouen en monitorizació remota en
monitorizació remota / Total
primers implants
pacients
# Pacients amb detecció de nou
Detecció de fibrilación auricular de debut i començament recent, dins un
inici de FA dins 1 mes després
mes des de l’inici de l’episodi
del debut / Total de deteccions
de nou inici de FA
# Discrepàncies de
Taxa de discrepància en la categorització d’una trasmissió per part del
categorizació de transmissions /
centre d’ajuda a la monitorizació remota i l’hospital
Transmissions totals
# Transmisisons induïes per
Taxa de transmissió induïda per pacient (transmissió no programada)
pacient / # Total de
transmissions en el període

Indicador d'avaluació

II. MONITORIZACIÓ REMOTA

TP6 Taxa d’implantació d’electrode de ventrícle esquerra (VI)

TP5

No

# Morts relacionades amb
l’implant (fins a 30 dies) / # Total
Implants

TP4 Mort relacionada amb l’implant, periimplant i fina a 30 dies postimplant

No

No

No

# Indicacions que compleixen les
guies internacionals de pràctica
clínica / # Indicacions
# Pacients que compleixen
l’objetivo de temps d’espera des
de la indicació (≤ 90 dies) / #
Pacients als que es fa la
indicació

Requereix
valor de
referència

TP3 Existència de complicacions greus 90 dies després de l’implant

Temps d’espera des de la inclusió en la llista d’espera fins l’implant del
dispositiu ≤ 90 dies

Índex d’indicació/prescripció d’implants de dispositiu segons les guies
clíniques internacionals vigents.

Fòrmula de càlcul

# Pacients amb complicació
major peri-implant i fins a 90 dies
després de l’implant / # Total
pacients en els que es realitza un
implant

TP2

TP1

Indicador d'avaluació

I. TERÀPIA PERSONALITZADA

1 any

1 any

Inicio recollida
de dades*

2 anys

Inicio recollida
de dades*

6 mesos

6 mesos

9 mesos

3 mesos

Des de l'inici

Inicio recollida
de dades*

Des de l'inici

Des de l'inici

Des de l'inici

Des de l'inici

6 mesos

6 mesos

Inicio recollida
de dades*

>90%

≤ 3%

≤ 2%

≤ 7%

≤ 15%

≤ 10%

≤ 15% ≤ 15%

≤ 10% ≤ 10%

N/A

N/A

N/A

≥ 10%

≥ 20%

1r any 2n any

N/A

1r any 2n any

≥ 10%

≥ 30%

3r any

≥ 60%

3r any

≤ 20%

≥ 80%

≥ 80% ≥ 80%

≤ 20% ≤ 20%

≥ 85%

3r any

> 90%

≤ 3%

≤ 2%

≤ 7%

≥ 80%

≥ 80%

3r any

≥ 85% ≥ 85%

1r any 2n any

>90%

≤ 3%

≤ 2%

≤ 7%

≥ 80% ≥ 80%

≥ 80% ≥ 80%

1r any 2n any

Es consideren complicaciones majors:
1) Disfunció permanent del dispositiu
2) Hematoma major
3) Perforació cardíaca
4) Complicació vascular
5) Pneumotòrax
6) Rehospitalització
7) Necesitat d'intervenció quirúrgica per a
revisar el sistema

≥ 10%

≥ 30%

4t any Observacions

≥ 70%

4t any Observacions

≤ 20%

≤ 10%

≤ 15%

≥ 80%

≥ 85%

4t any Observacions

> 90%

≤ 3%

≤ 2%

≤ 7%

≥ 80%

≥ 80%

4t any Observacions

Sant Antoni Maria Claret, 167

08025 Barcelona
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Taula 8. Indicadors de pagament per resultat i valors objectius en els anys de durada del contracte
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A4.3. Índex del Valor Aportat (Value Based Índex)
En la present licitació, els indicadors de pagament per resultats es modulen en
funció de la capacitat real que té el proveïdor de incidir en el resultat de l’indicador.

Modulació dels indicadors de pagament per resultats en funció de la capacitat
real del proveïdor d’incidir en el seu resultat
Per al parament per resultats, s’estableix un índex de compliment dels objectius,
l’índex del valor aportat o value-based index.
El càlcul del pagament per resultat tindrà en compta aquesta modulació com
s’explica a continuació.

A)

Grau d’influència del proveïdor

Els indicadors de pagament per resultats es moderaran en funció del grau
d’influència real que tingui el proveïdor dels serveis en el resultat de l’indicador.
S’estableixen tres nivells en la modulació dels indicadors (baix, mig, alt) i s’assigna
un valor numèric (1, 2 o 3) corresponent al grau d’influència real del proveïdor en el
resultat:

Nivell d’influència del
proveïdor en el resultat

Pes

Baix

1

Mig

2

Alt

3

Taula 9. Modulació dels indicadors i pesos per al càlcul de l’índex del valor aportat

B)

Càlcul del pagament per resultats

S’estableix un percentatge de compliment mínim del 80% (els indicadors que
tinguin un compliment inferior puntuaran 0) i un índex de compensació màxima del
20%. Per al càlcul del pagament per resultats es tindrà en compta la modulació dels
indicadors i es realitzarà en dos passes.
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B.1) Dins de cada àmbit de servei
Resultat dels serveis de l’àmbit =

∑

⁄∑

On per a cada KPI el resultat serà:
= 0 si no s’arriba al percentatge de compliment mínim
= Pes de l’objectiu + % de compliment de l’objectiu, [80%, 120%]
= Pes de l’objectiu * 120%
Segons es mostra a la següent gràfica:
VALOR

Imatge 19. Càlcul del valor dins cada àmbit de servei.

Per aquest càlcul els indicadors dels àmbits de coordinació assistencial i d’activació
del pacient s’integren en el mateix sumatori.
Cal tenir present:
-

El valor resultant no podrà superar el 100% del valor de l’àmbit de servei.
Només es pagaran els resultats d’un àmbit de servei si el valor resultant supera
el 80% del valor objectiu.

B.2) Càlcul del Value Based Index
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El Value Based Indexa serà un valor entre 0 i 1 i s’obtindrà a partir de la Suma de
resultats de cada un dels àmbits de servei dividit pel número d’àmbits de servei menys
un (donat que en la present licitació s’han integrat en el mateix sumatori els àmbits de
coordinació assistencial i activació del pacient):
Value-based Index =

∑

⁄

A4.3.1. Modulació dels indicadors de pagament per resultats
Els indicadors de pagament per resultats es modularan en funció de la capacitat
real del proveïdor d’incidir en el seu resultat tal com indica la taula següent:
ÀMBIT DE SERVEI

INDICADOR

INFLUÈNCIA
OBJECTIU
PROVEÏDOR

I. TERÀPIA PERSONALITZADA TPx

Indicació de l'Implant

Temps d'espera per a l'implant

Complicació de l'implant

Índex d'indicació / prescripció
TP1 d'implants de dispositiu segons les
guies clíniques internacionals vigents
Temps d’espera des de la inclusió en
TP2 la llista d’espera fins l’implant del
dispositiu ≤ 90 dies
Existència de complicacions greus 90
TP3
dies després de l’implant
Mort relacionada amb l’implant,
TP4 periimplant i fina a 30 dies
postimplant

Baixa

≥ 80%

Baixa

≥ 80%

Baixa

≤ 7%

Baixa

≤ 2%

TP5

Incidència d’infecció del dispositiu
fins a 80 dies des de l’implant

Mitja

≤ 3%

Efectivitat de l'implant

TP6

Taxa d’implantació d’elèctrode de
ventricle esquerra (VI)

Mitja

>90%

II. MONITORIZACIÓ REMOTA

MRx

Implementació de la
monitorització remota

Proporció de pacients que s’inclouen
MR1 en monitorització remota en primers
implants

Alta

≥ 85%
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ÀMBIT DE SERVEI
Detecció de fibril·lació
auricular

INDICADOR
Detecció de fibril·lació auricular de
MR2 debut i començament recent, dins un
mes des de l’inici de l’episodi

INFLUÈNCIA
OBJECTIU
PROVEÏDOR
Alta

≥ 80%

Taxa de discrepància en la
categorització d’una transmissió per
Efectivitat del centre de suport MR3
part del centre d’ajuda a la
monitorització remota i l’hospital

Alta

≤ 15%

Eficiència de la monitorització
remota

MR4

Taxa de transmissió induïda per
pacient (transmissió no programada)

Mitja

≤ 10%

Impacte en la consulta
presencial

MR5

Taxa de transmissions remotes que
generen una visita presencial

Mitja

≤ 20%

Comunicació amb centres
referidors

Taxa de visites de seguiment
(presencial/remot) que generen un
informe accessible per a l’equip del
CA1
centre hospitalari referidor (només
per a pacients referits d’altres
centres)

Alta

≥ 60% *

IV. ACTIVACIÓ DE PACIENT

APx

Aplicació mòbil

AP1

Alta

≥ 20% **

Alta

≥ 10% **

III. COORDINACIÓ Assistencial CAx

Enquesta de satisfacció

Taxa de pacients que accepten l’ús
de l’aplicació mòbil
Taxa de pacients que complimenten
l’enquesta de satisfacció global a
AP2
través de l’app mòbil, en primers
implants

* A partir del tercer any
** A partir del segon any
Taula 10. Modulació dels indicadors de pagament per resultats
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A4.3.2. Revisió dels indicadors del servei i vinculats al pagament per resultats
Al final de cada any, en tota la durada del contracte, la mesa tècnica analitzarà i
emetrà un informe sobre l’execució dels serveis, a partir de l’activitat realitzada, els
indicadors de pagament per resultats, el procés de presa de decisions en quan a les
teràpies més adequades a cada tipologia de pacient, la indicació de dispositius amb
característiques més sofisticades o inferiors a les necessàries en algun grup de
pacients, amb recomanacions a aplicar en el següent exercici.
Aquest informe es portarà al comitè de direcció del contracte per a la presa de
decisions estratègiques.
Barcelona, a 9 d’octubre de 2020.

Dr. Xavier Borràs
Direcció Mèdica

NOTA: El present document es troba incorporat a l’expedient de contractació amb la signatura electrònica emesa per la
persona competent.

NOTA 1: A tots els efectes, es considera que la data d’aquest document és la que figura al final del mateix.
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