Consulta Oberta al Mercat per a Projecte de gestió integral del pacient de
diabetis mellitus amb la implementació de solucions innovadores.
L'Institut Català de la Salut preveu la realització d'una licitació que té per objectiu millorar la
gestió del seguiment dels pacients amb diabetis mellitus ( tipus I i II) mitjançant l'abordatge
integral, noves tecnologies digitals, sistemes intel·ligents d'ajuda a la decisió, i nous
processos de treball que millorin la seguretat del pacient, l'efectivitat, l'eficiència, i l'eficàcia .

1. Objectius
Objectiu general
• Millorar el flux d'informació de les dades assistencials entre el pacient i el professional

sanitari.

Objectius específics
• Disminuir les visites als Centres d'Atenció Primària dels pacients per motius logístics.
• Millorar la comunicació entre professionals sanitaris dels centres remitents i els dels

centres d'atenció primària.
• Millorar la integració de dades de tots els dispositius de què disposa el pacient (equips

infusió insulina, Sensors MCG, glucòmetres, etc) i amb els nostres aplicatius.
• Canvi en el model de la distribució de tires de control de glucèmia.
• Canvi en el sistema de facturació de les tires de control de glucèmia.
• Millorar el control de l'adherència del pacient al tractament.

2. Context
2.1 Institut Català de la Salut.

L’Institut Català de la Salut (ICS) és l’empresa pública de serveis de salut més gran de
Catalunya, amb 41.000 professionals que presten servei a gairebé sis milions de persones
de tot el territori.
L’ICS gestiona 283 equips d’atenció primària (EAP) i, a més, participa en el Consorci
d’Atenció Primària de Salut de l’Eixample (CAPSE) que té tres EAP, i en el Consorci
Castelldefels Agents de Salut (CASAP) que en té un més.
L’Institut també gestiona tres grans hospitals terciaris d’alta tecnologia (Vall d’Hebron,
Bellvitge i Germans Trias), quatre hospitals de referència territorial (Arnau de Vilanova de
Lleida, Joan XXIII de Tarragona, Josep Trueta de Girona i Verge de la Cinta de Tortosa) i un
hospital comarcal (Viladecans).
Per qualsevol altre dada es pot consultar la web de l’ICS.
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2.2 La diabetis mellitus

A Catalunya, el nombre estimat de persones amb diabetis està al voltant dels 560.000
casos. Cada any es registren entre 250 i 270 nous casos de diabetis mellitus de tipus I en
menors de 30 anys. Font: canal salut
En quant a la diabetis mellitus tipus II, segons la Societat Española de la diabetis, afecta a
un 13,8% de la població adulta dels quals, només un 56,6% dels casos està diagnosticat.
Pel que fa al consum de tires de control els volums aproximats son els següents:
Lots actuals

Volums totals
anuals

Nombre Tira Bàsic
Nombre Tira Avançat
Nombre Tires Invidents
Import aprox

32 millions
25 millions
100,000 tires
9,5 millions d'€

Prevalença: 7,6% homes i 7,5% dones ( informe de salut 2017)
La mortalitat està el voltant del 4% (Informe de salut 2017)
En quant a la utilització de recursos sanitaris, durant l’any 2017, les persones amb DM van
utilitzar més els recursos sanitària ambulatoris en comparació amb la població de Catalunya
(un 14.7% en front d’un 6.1%). El mateix es va veure amb la taxa d’hospitalització que era
tres vegades més gran que en les persones que no tenien DM (informe salut 2017)

3. Escenari real
A partir d'aquesta anàlisi s'han detectat una sèrie de punts crítics o de millora als quals es
vol donar resposta mitjançant solucions innovadores que garanteixin aquesta millora
assistencial.
Punts crítics en termes d'eficiència:
•
•
•
•
•

Excessives visites de pacients als Centres d'Atenció Primària per a la dispensació de
tires de control de glucèmia.
Escàs control del consum de tires de control de glucèmia per part dels pacients.
Punts crítics en seguretat i efectivitat
Identificació de punts de millora en el seguiment i control dels pacients amb
dispositius mesuradors.
Manca de canals de comunicació entre professionals per a la presa de decisions
clíniques.

•

Manca de comunicació (no presencial) entre professionals i pacients per anar
aconseguint l’apoderament del pacient amb la seva patologia.

•

La presencia del volcatge dels autocontrols que el pacient fa a casa en diferents
dispositius, perquè els pugui veure el professional i poder prendre decisions
compartides
Addicionalment, s'ha identificat la conveniència de dotar-se d'altres solucions
igualment innovadores que incorporin tecnologies digitals que serveixin per gestionar

•
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tota l'activitat, la gestió de l'aprovisionament, nous canals de comunicació entre
pacients i professionals, nous canals de comunicació entre professionals de totes les
àrees assistencials i la formació contínua.

4. Especificacions funcionals
.Es vol posar en valor que el present projecte té l'ànim d'incorporar elements singulars
innovadors que, en l'actualitat, no es troben consolidats en el mercat o bé estan en
fase pilot o de creixement. Es pretén trobar sinèrgies amb la indústria i altres nivells
assistencials per tal de posar en marxa solucions disruptives que puguin contribuir a la
millora assistencial del pacient amb diabetis mellitus i a la sostenibilitat del sistema de salut.

5. Elements del projecte
5.1 Millora de processos
Una millora assistencial en termes de seguretat, qualitat, eficiència i efectivitat passa, en
primer lloc, per assegurar que les metodologies de treball estan dissenyades sota aquests
criteris. Per tant, un dels requisits essencials del projecte serà abordar les següents
activitats:
• Reenginyeria de processos operatius per a la millora de l’efectivitat, l'eficiència i eficàcia

dels processos assistencials.
• Redisseny de la comunicació entre pacient i professional
• Servei de consultoria per a la implementació de les guies clíniques amb l'objectiu

d'augmentar el rigor en la pràctica clínica i reduir la variabilitat assistencial.
.
En aquest sentit es valoraran de forma molt positiva totes aquelles propostes dels
proveïdors que incorporin a l'equip professional en el disseny dels nous processos. Els
professionals concentren un gran coneixement de la pràctica clínica que pot ser molt
profitosa a l'hora de crear noves maneres de treballar així com incorporar eines i
funcionalitats que realment satisfacin les seves necessitats i la dels pacients.

5.2 Aprovisionament i gestió del material
L'eficiència dels processos així com la flexibilització dels serveis implica que els recursos
estiguin disponibles en quantitat i qualitat durant l'execució dels procediments. En aquest
sentit es contemplen les següents tasques a realitzar:
• Servei d'aprovisionament garantit dels dispositius mesuradors del control de glucèmia i
les tires reactives de glucosa recomanats pels professionals assistencials sanitaris que
garanteixi el compliment dels objectius d'activitat, la continuïtat assistencial, la
renovació tecnològica i la implementació de noves tecnologies .
• Gestió de les incidències derivades del procés d'aprovisionament.
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5.3 Serveis de monitorització domiciliària de pacients.
Actualment hi ha mesuradors que permeten una monitorització remota a través d'internet.
Cal tenir en compte que algunes de les visites de seguiment presencial de pacients poden
ser substituïdes per les tasques de seguiment remot per part del personal de l'hospital i dels
equips d’atenció primària.
El fet de poder fer un seguiment remot dels pacients permet reduir les visites presencials
dels pacients en els centres d'atenció primària i de l'altra garantir la continuïtat assistencial
d'una manera segura. D'una banda, els pacients eviten fer desplaçaments innecessaris i, per
l'altra, afavoreix el seu apoderament ja que els permet coresponsabilitzar-se de la seva salut
en participar del procés de seguiment remot des dels seus domicilis.
Quant als professionals, algunes de les tasques assistencials amb poc valor afegit
(realització de visites presencials rutinàries) es veuen reduïdes i, a més, els permet
monitoritzar més pacients.
El sistema actual té molts punts de millora. En concret es busca un sistema que permeti
alliberar de tasques administratives al professional sanitari (consultes tècniques dels
pacients referents als aparells, etc)
Per tant, el seguiment remot de pacients haurà de contemplar les següents tasques:
•
•

•

•
•
•

Pla de treball que inclogui els serveis de monitorització domiciliària que prestarà el
proveïdor /s.
Sistema d'informació amb connectivitat amb els sistemes informàtics de l'ICS per a la
gestió dels pacients que permeti la monitorització remota i incorpori elements
intel·ligents de suport a la presa de decisions clíniques.
Sistema de comunicació innovador bidireccional entre pacients i professionals que
serveixi de canal de comunicació entre els dos actors i que especialment contribueixi
a l'apoderament del pacient sempre sota la supervisió de l'equip clínic.
Sistema que permeti integrar-se amb una Solució de "single sign-on" de "La Meva
Salut" (a partir del 2020), permetent accedir als usuaris identificats a "La Meva Salut".
Sistema adaptat per permetre enviar dades estructurades a la Història Clínica
Compartida de Catalunya, via la plataforma d'Integració de IS3,
Enviament de la informació no estructurada via xml puguin ser consultables via
l'HC3.

5.4 Sistemes d'informació i comunicació
La principal finalitat dels sistemes d'informació és centralitzar la informació així com poder
facilitar als professionals i pacients la realització de certes tasques que no requereixin de
coneixements clínics sense disminuir la qualitat del servei. En aquest sentit, les activitats
que requereixen una eina de suport són:
•
•
•
•
•
•

Gestió de l'activitat dels centres que inclogui un quadre de comandament per a
monitoritzar l'activitat del projecte.
Disposar del model de dades i accés a les mateixes en qualsevol moment a
disposició del ICS.
Gestió de les tires reactives de glucosa en dipòsit i tots els dispositius inclosos en el
contracte.
Gestió d’agulles per l’administració d’insulina
Gestió de tires de cetonúria
Implementar un sistema que permeti tenir una traçabilitat dels dispositius i material
(tires reactives de glucosa) consumit per pacient.
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•

•

Disposar d’un registre compartit que et permeti la inclusió de pautes de control
intensives sense modificar la pauta habitual, per exemple, fer una corba de glucèmia
d’una setmana
Disposar de dades de gestió de tires reactives dels pacients que estan en el
programa de monitorització continua de la glucosa.

5.5 Educació sanitària i apoderament del pacient
Per a una bona recuperació i manteniment de l'estat de salut del pacient abans i després
dels procediments assistencials és molt important que aquest rebi la informació adequada
en un llenguatge comprensible, de manera accessible i sempre supervisada per un
professional especialitzat en la seva patologia.
En aquest sentit, es vol establir una solució digital integrada amb la història clínica del
pacient que permeti crear i actualitzar informació clínica destinada a educació sanitària per
als pacients, cuidadors i familiars tractats i que també pugui ser utilitzada com a referència
pels professionals clínics en la comunicació amb els pacients.
El contingut seria produït i gestionat pels mateixos professionals sanitaris i inclouria
informació general sobre els procediments que es realitzen i recomanacions i consells en
hàbits de salut.
Es podria incloure un registre de la prescripció no farmacològica i les incidències, ja siguin
valorades pel professional com pels pacients (per exemple, hipoglucèmies)

5.6 Pla de comunicació del projecte
Donat l'impacte del projecte i, per tal de contribuir a la seva escalabilitat, la comunicació del
projecte és essencial. Per tant, s’ha de sol·licitar suport en aquestes tasques a través d'un
pla de comunicació que haurà d'executar i lliurar el proveïdor/s del contracte.
Aquest pla ha de contenir els recursos, estratègies i canals perquè la comunicació interna i
externa sigui efectiva i ajudi a difondre el projecte amb èxit.

5.7 Pla de gestió de riscos
Per poder garantir la bona execució dels treballs i poder preveure i gestionar adequadament
els riscos, contratemps o incidències durant el projecte es demanarà un pla de gestió dels
riscos al proveïdor/s que haurà de ser lliurat i consensuat a l'inici dels treballs del projecte .
Aquest document ha de contenir un llistat amb els possibles riscos que el proveïdor/s puguin
preveure així com els riscos que l'hospital o equip d’atenció primària posi de manifest, una
valoració de la probabilitat que aquests riscos puguin ocórrer, l'impacte que poden tenir,
quines mesures es prendran en cas que es produeixin els riscos i com informar dels
mateixos a tots els actors del projecte que estiguin implicats

5.8 Pla de gestió del canvi
La gestió del canvi haurà de contemplar un pla detallat que haurà de facilitar i executar el
proveïdor / es i que inclourà com es durà a terme la implementació de nous processos,
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gestió de les persones, adquisició de noves habilitats i competències perquè la
implementació del projecte sigui un èxit.

5.9 Formació
A nivell formatiu caldrà comptar que els professionals han de conèixer de forma teòrica i
pràctica totes les noves eines i material que s'aplica a aquest projecte. Per tant, aquesta
activitat es durà a terme durant tot el projecte.
A més, els professionals mèdics i d'infermeria també han de seguir formant-se en l'àmbit de
la ciència i ser coneixedors de les últimes tendències i avenços del sector. Per tant, s'haurà
de contemplar que durant tota la vigència del projecte es garanteixi la formació continuada
mitjançant l'assistència a congressos (nacionals i internacionals) i jornades científiques en
l'àmbit de la diabetis mellitus.

6. Mètode de contractació: la compra pública d'innovació
Fins ara la compra dels dispositius i tires per al control de glucèmia en licitacions anteriors
no consideraven altres aspectes a part de la contraprestació econòmica i les
característiques tècniques del material, quedant fora aspectes que ara es volen incloure tal i
com es recull en aquesta consulta.
Es pretén ara oferir una assistència més integral.
El sistema actual de compra es basa en la definició d'uns lots organitzats per
característiques tècniques i en el qual la compra dels dispositius i de les tires de control de
glucèmia es fa individualment a partir dels preus licitats pel proveïdor adjudicatari i es paga
independentment dels resultats obtinguts en el procediment o de la durada del dispositiu.
Altres problemes del model actual són les tensions pressupostàries que generen les
fluctuacions de la demanda i les dificultats per incloure les novetats tecnològiques quan la
licitació ja s'ha adjudicat.

Per tant, el model que es vol implementar és el d'adquirir un servei integral que inclogui la
compra dels dispositius mesuradors de glucosa i les corresponents tires de control
recomanats pels professionals mèdics.
Aquest nou model contemplarà les fluctuacions de la demanda dins d'uns límits que hauran
de ser assumits pel proveïdor / s. Per tant, es deixarà de facturar individualment els
productes utilitzats per assumir tota la necessitat associada a aquesta teràpia i per passar a
fer una única factura mensual per la dotzena part del pressupost anual aprovat en la licitació
que inclourà tots els productes i serveis prestats. A aquest pressupost anual, prèviament a
fer la divisió en dotze parts, se li retirarà una quantitat que serà percebuda pel proveïdor si
s'assoleixen els objectius de qualitat i resultats definits prèviament mitjançant una sèrie
d'indicadors que permetran quantificar l'aportació de valor del proveïdor / si monitoritzar el
desenvolupament del projecte.
L'assumpció de les fluctuacions de la demanda i la necessitat d'assolir els objectius
quantitatius i qualitatius establerts són el reflex del risc compartit per part del proveïdor / s
que s'inclou en aquest procés de compra pública d'innovació.
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7. Seguiment i control: experiència del pacient i implicació de professionals

Un dels factors clau per a l'èxit del projecte és la satisfacció dels pacients i professionals així
com aconseguir la seva màxima implicació. En aquest sentit, s'incorpora el
desenvolupament del projecte la realització d'enquestes periòdiques de satisfacció i opinió al
personal i pacients que permetin obtenir la seva opinió i serveixin de suport per fer un
seguiment i control de l'execució de les tasques del projecte. Els objectius que es
persegueixen són contribuir a millorar l'experiència del pacient i la gestió del coneixement de
l'organització.

8. Metodologia i condicions de la Consulta al Mercat

L'ICS vol posar de manifest que aquesta consulta no és vinculant a efectes contractuals.
Els interessats poden participar en la consulta emplenant el qüestionari inclòs en aquest
document, i enviant-lo mitjançant correu electrònic a l’adreça scuevasr@gencat.cat, en cas
que el fitxer sigui de grans dimensions, s’acceptarà la entrada en suport digital al registre de
l’ICS, en Gran Via de les Corts Catalanes 587, Registre General planta baixa, 08007
Barcelona.
El termini per participar en la consulta finalitzarà a les 14 hores del dia 12 de març de 2019.
També poden enviar documentació tècnica complementària al qüestionari per a informar
l'autoritat contractant sobre les últimes innovacions i tecnologies que pot oferir el mercat o
altres dades que permetin facilitar l'avaluació dels resultats.
Tota la informació que s’enviï s'utilitzarà (de manera no vinculant) exclusivament per al
propòsit de la realització d'aquesta consulta en el mercat.
L'ICS, llevat del que es disposa a continuació sobre el tractament de dades personals, es
compromet a no revelar a tercers la informació recollida en el present document.
9. Desenvolupament de la consulta preliminar al mercat
La consulta tindrà de la següent forma:
a) Consulta prèvia al mercat: Es publica en la plataforma del contractant la
documentació relativa a la consulta.
Dins el termini que s’ha especificat, els participants podran fer arribar les seves
aportacions.
Tanmateix, per qualsevol dubte durant el període d’aquesta consulta, els interessats
podran formular-lo per escrit, enviant un correu electrònic a la Gerència de compres
de l’ICS a les següents adreces:
scuevasr@gencat.cat
ealbertb@gencat.cat
Cal que en el correu indiquin: persona de contacte, telèfon i correu electrònic
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b) Sessions posteriors. L’ICS es posarà en contacte amb totes les empreses per
concertar una reunió individual en la que cada empresa podrà fer una presentació de
la proposta de 10 minuts.
Aquestes reunions tindran lloc durant el mes de març i la seva convocatòria serà
publicada a la Plataforma de contractacions de la Generalitat.
Així mateix, en aquest període, els tècnics responsables de la consulta podran
sol·licitar aquella documentació complementària que considerin necessària.

c) S’elaborarà també un resum final que serà publicat en la mateixa pàgina web del
perfil del contractant (Plataforma de contractacions de la Generalitat). El resum
exposarà les conclusions i no contindrà mencions a marques, fabricants, productes o
qualsevol tipus d’informació confidencial.

10. Informació relativa al tractament de dades de caràcter personal
En compliment del que disposa l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de protecció de dades de personal (en endavant, LOPD), en el qual es regularà el dret
d'informació en la recollida de dades de caràcter personal, i d'acord amb el reglament de
desenvolupament, aprovat mitjançant el Reial decret 1720/2007, de 21 desembre (en
endavant, RLOPD), es deixa constància dels punts següents:
a) La documentació requerida per a participar en aquesta consulta oberta al Mercat (des
d'ara CAM), que conté les dades de caràcter personal necessàries per participar-hi.
b) Quant a les dades de caràcter personal de persones físiques (treballadors, personal
tècnic, col·laboradors, etc.) que conté la informació presentada per les entitats interessades,
els participants garanteixen que prèviament han obtingut el consentiment de les persones
afectades por facilitar la informació completa amb la finalitat de participar en aquesta CAM.
c) Les dades de caràcter personal relatives als interessats o el seu representant, en cas que
sigui una persona jurídica, i també les de tercers que derivin de la presentació d'ofertes,
Tenen la finalitat d'obtenir les dades suficients per dur a terme el procediment objecte
d'aquesta CAM. Les entitats respondran de l'exactitud i la veracitat de totes les dades
personals facilitades.
d) Les persones interessades o afectades poden exercir els drets d'accés, rectificació,
cancel·lació i oposició dirigint un escrit a la Gerència de Compres de l'ICS com a entitat
responsable del tractament de les dades esmentat en l'adreça indicada en l'anunci previ,
adjuntant al escrit una còpia del DNI o qualsevol altre document oficial que acrediti la
identitat de la persona que exerceix el dret.
Les entitats s'obliguen a complir totes les obligacions establertes a la LOPD i en el
RLOPD.
Quan sigui procedent, les entitats que lliurin dades de caràcter personal a la Unitat de
Contractació administrativa de l'Hospital Universitari de Bellvitge sobre treballadors a càrrec
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han d'haver sol·licitat prèviament el consentiment als treballadors afectats.
Les dades personals a les quals tinguin accés tant les entitats com l'ICS a causa del
desenvolupament de la CAM, així com la documentació que l'ICS lliuri a aquestes entitats en
el marc de la relació, tenen caràcter confidencial i no poden ser objecte de reproducció total
ni parcial per cap mitjà o suport; no es pot fer ni tractament ni edició informàtica, ni
transmissió a terceres persones fora de l'estricte àmbit de l'execució directa d'aquesta CAM,
ni tan sols entre la resta del personal que tingui o pugui tenir l'entitat.
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