Consulta preliminar de mercat per sistema d’informació de telemedicina
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1. FINALITAT DE LA CONSULTA PRELIMINAR
El Consorci Sanitari Integral, en endavant CSI, i l’Hospital Universitari de Bellvitge (ICS) es
plantegen desplegar model assistencial basat en telemedicina i ha de dotar-se d’un sistema
d’informació que serveixi com a infraestructura tecnològica per implementar els serveis
assistencials no presencials.
La present consulta preliminar al mercat té per objecte recavar informació sobre quins
aspectes tècnics s’han de tenir en compte a l’hora de tramitar la licitació, així com de les
condicions que el mercat està disposat a oferir i les tendències existents en aquest àmbit.
L’objectiu de la present consulta és en definitiva crear un espai transparent amb els operadors
econòmics del mercat per tal de poder compartir i avaluar les diferents possibilitats actuals i
per tal de poder determinar quina opció s’adapta millor a les necessitats del CSI i l’HUB.

2. CONTINGUT DE LES PROPOSTES
Els aspectes bàsics de la consulta són:
a. Proposta tecnològica que doni resposta als requeriments descrits
b. Descripció dels serveis disponibles al sistema d’informació
c. Proposta econòmica de la solució (o alternatives en base a diferents paràmetres de
compra i utilització)
b. Organització, fases i temps de lliurament de les eines requerides.
c. Manteniment evolutiu i correctiu
e. Millores que no han quedat recollides en els punts anteriors i que podrien abordar-se.
Ens reservem la possibilitat de sol·licitar demostracions per validar les propostes.

3. OBJECTIUS
L’objectiu és disposar d’un sistema de telemedicina integrat amb els sistemes d’informació
dels diferents dispositius assistencials que hi participen en l’atenció als pacients. Que permeti
un seguiment de l'estat de salut dels pacients per actuar de forma proactiva i per fomentar la
seva autocora. Així com una millora dels resultats de salut i un ús dels recursos disponibles
més eficient i ajustat.
Per assolir aquest objectiu, és fonamental que el sistema faciliti una coordinació i continuïtat
assistencial entre els diferents dispositius assistencial. Tot això possibilitarà un salt qualitatiu
molt important en la salut i qualitat de vida dels pacients.

Moltes proves pilot, demostren que l’ús d’aquestes solucions tecnològiques de telemedicina
permeten reduir el nombre de pacients que han de ser visitats als centres assistencials, sense
perdre qualitat assistencial, i permeten que les visites presencials siguin d’alt valor clínic. Això
possibilita alliberar recursos assistencial per poder atendre a un major nombre de pacients.
Un dels objectius principals del sistema és l’apoderament del pacients en la seva cura, així com
la seva participació activa en el procés assistencial, tot oferint una millora accessibilitat i
informació de la mateixa.

4. DESCRIPCIÓ FUNCIONAL
A nivell funcional el sistema ha de permetrà oferir als professionals assistencials i als pacients
un entorn de teleassistència a distancia, que garanteixi la comunicació entre professionals de
diferents dispositius assistencials i entre els professionals i els pacients.
El sistema garantirà els tres aspectes principals de la telemedicina:
•

La TeleSalud: funcionalitat que permet la comunicació i relació entre professionals
assistencials amb l’objectiu de controlar millor i fer el seguiment dels pacients.

•

La Telemedicina: funcionalitat per poder interactuar i comunicar amb el pacients a
distancia, evitant desplaçaments als centres sanitaris i evitant la saturació dels
recursos disponibles.

•

La Telemonitorització: funcionalitat que permet la monitorització de variables de
salut, d’àmbits i socials dels pacients, permeten un control de l’estat del pacient a
domicili, per tal d’evitar complicacions i identificant ràpidament aguditzacions.
Aquesta monitorització, depenent de les situacions, podrà ser automàtica (mitjançant
dispositius mèdics) o manual (amb introducció de la informació per part del pacient).

Una de les principals característiques del sistema serà la capacitat de poder personalitzar el
sistema (a nivell de les variables que es volen monitoritzar, així com la freqüència de les
mateixes) per pacient i per unitat productiva. Aquesta funcionalitat permetrà als professionals
assistencials adaptar el sistema a les necessitats especifiques dels pacients, evitant duplicitats
d’informació i facilitant l’accés (tant als pacients com als professionals assistencials). Els
professionals seleccionaran els conjunts de dades que volen monitoritzar per cada un dels
problemes de salut del pacient, de cara al pacient, el sistema presentarà un sol entorn amb
tota la informació que s’està monitoritzant.
El detall dels requeriments funcionals del sistema estan detallats com a serveis en l’apartat de
“Model Tecnològic”, en el punt de “Capa de serveis”.

5. MODEL TECNOLOGIC
Per a la implementació del model funcional descrit, s’utilitzarà una plataforma tecnològica que
permeti implementar serveis amb una arquitectura de capes:
-

Capa d’integració

-

Capa de serveis
Capa de presentació

PRESENTACIÓ A L’USUARI (apps)
SERVEIS (formularis, videoconferencia, xat, alertes.,…)
INTEGRACIÓ DE DADES

SAP(HIS) / Ecap / HC3

a.

Capa d’Integració

Les dades dels pacients/ciutadans s’emmagatzemaran als sistemes d’informació assistencials:
SAP (per l’atenció especialitzada), eCAP ( per l’atenció primària), a la Història Clínica
Compartida de Catalunya (HC3) i La Meva Salut (LMS).
El sistema emmagatzemarà les dades mínimes necessàries per funcionar (identificació usuaris,
perfils, ...), mentre que les dades de pacient i professionals estaran a les bases de dades
assistencials (SAP, eCAP i HC3). El sistema tindrà una arquitectura de bus, que accedirà a les
dades dels sistemes assistencials per implementar els serveis i presentar-les a l’usuari.
Per altra banda, els resultats de recollits a la capa de presentació, es guardaran a les bases de
dades assistencials.
Per a la integració de dades es farà servir el sistema d’informació d’interoperabilitat del
Departament de Salut (IS3).

CAPA D’INTEGRACIÓ

IS3

SAP

eCAP

HC3 / LMS

Des del punt de vista del professional assistencial, el sistema d’informació serà un element
transparent del model. Les dades clíniques provinents de la interacció amb l’usuari s’han
d’integrar de manera automàtica amb les dades de la HC dels sistemes assistencials, de
manera que el seguiment dels pacients es faci des de SAP i eCAP.
Des del punt de vista de dades concretes, el resultat de la resposta d’un formulari s’ha
d’incorporar a la HC del pacient, dins de l’estructura que es decideixi (nota de curs de pacient,
dades estructurades,...).
El sistema també haurà d’oferir un entorn segur de comunicació amb altres APPs, permeten
que aquests enviïn informació i/o alertes al sistema. El sistema rebrà aquesta informació i la
tractarà de la mateixa forma que si estigues introduïda directament en el sistema (execució
d’alertes, emmagatzemant, camps calculats....)
El sistema oferirà un solució de “Single sign-on”, que permetrà ser invocat amb un pacient preseleccionat, una unitat productiva de treball i un professional identificat, sense necessitat de
tornar a demanar les credencials als usuaris.

b.

Capa de Serveis

L’arquitectura del sistema d’informació es basa en un repositori de serveis que siguin
configurables i reutilitzables per cadascun dels cassos d’us assistencials que es vulguin
implementar.
El catàleg de serveis disponibles serà el següent:
•

Servei de formularis: permetrà definir un model de formulari que podrà ser assignat a
un cas d’us o pla de seguiment (per patologia, per pacient, ...). Dins de cada formulari
es definiran les preguntes, possibles respostes i la lògica de flux de les preguntes en
funció de les respostes que vagi donant l’usuari. Es podran definir regles mitjançant
arbres de decisió que, en funció de les respostes, generin alertes pel professional
(servei d’alertes), així com una valoració final cap a l’usuari, en funció de les seves
respostes.
S’han de poder definir algorismes de transformació de les dades abans d’enviar-les cap
a la capa d’integració.
S’ha de poder definir la freqüència en la que l’usuari ha de respondre el formulari i
generar notificacions per recordar-li (servei de notificacions).
La configuració dels formularis s’ha de poder realitzar a nivell d’usuari, sense
necessitat de programació, mitjançant una eina que permeti crear o modificar
formularis. L’usuari (gestor) ha de poder crear/modificar preguntes, canviar les

respostes possibles, així com la lògica que determina els fluxos i les alertes cap als
sistemes assistencials.
S’ha de poder definir escales analògiques amb scroll, on l’usuari desplaci el selector
per informar el valor (per exemple un valor de 0-100).
S’ha de poder adjuntar per part dels professionals i dels usuaris fotos i vídeos.
•

Servei de notificacions/alarmes: permetrà definir notificacions als professionals i/o
pacients, les notificacions disposaran de diferents nivells de gravetat i podran ser
visualitzades en el sistema o ser enviades a altres sistemes assistencials.
Les alarmes s’han de poder graduar segons la criticitat i poder enviar a una persona o
un grup, en funció del tipus.
Les alarmes s’han de poder generar, en funció dels resultats en un qüestionari (per una
pregunta o la suma de varies d’elles), per una variable (constant), per falta de dades,...
Necessitaríem veure les diferents propostes

•

Servei de xat: permetrà oferir un entorn de xat tant síncron com asíncron entre
professionals i/o pacients. Permetrà afegir apuntadors a resultats i/o informes d’un
pacient concret.

•

Servei de videoconferència: permetrà oferir un entorn de videoconferència entre
professionals i/o pacients. Alhora de fer la videoconferència el servei també oferirà de
forma simultània la possibilitat de realitzar xat en temps real.

•

Servei de Reptes (gamificació): permetrà definir objectius en forma de reptes, i
mitjançant estratègies de gamificació permetrà realitzar el seguiment del grau
d’assoliment de l’objectiu. Els reptes poden tenir diferents formats: establiment
d’objectius quantitatius i l’usuari va introduint dades que s’han de poder comparar
amb el valor objectiu per mesurar el nivell d’assoliment. Per exemple, establir Kms
caminats en un període i l’usuari informa del que camina i el sistema avalua i dona
resposta al nivell d’assoliment.
També poden ser reptes per millorar adherència a un tractament i el sistema avaluarà
el nivell de resposta i donarà feedback a l’usuari.

•

Servei de missatgeria: permetrà enviar missatges a usuaris o grups d’usuaris de forma
segura i encriptada (permeten incorporar informació de pacients)

•

Servei de ”score”: permetrà definir quines variables es volen seguir en format “score”
de monitorització de pacient.

•

Servei de resultats: permetrà recuperar i/o consultar resultats estructurats o no, tant
en format text com en format imatge (JPEG o DICOM). Oferirà als altres serveis la
possibilitat de poder visualitzar un arbre amb els resultats/informes d’un pacient
concret i l’apuntador als mateixos.

•

Servei de connectivitat: permetrà la recollida d’informació cap el servei de formularis i
el servei de resultats. Oferint una entrada per la recollida d’informació d’aparells

externs (wearables, sensors, implants, webs....). També permetrà programar la
connexió i/o recollida d’informació.

c.

•

Servei de comunitat: permetrà definir espais d’informació entre professionals i/o grups
de pacients.

•

Servei de consells de salut: permetrà disposar d’un espai d’informació de salut a
diferents grups de pacients.

•

Servei d’anàlisis: permetrà definir reports i/o extraccions d’informació per als seu
anàlisis, així com programar i automatitzar aquestes extraccions.

Capa de presentació

La interacció del ciutadà/pacient amb la solució es farà mitjançant apps, que es definiran en
funció del cas d’us o pla de seguiment. L’accés a aquestes app es podrà fer directament,
descarregant l’aplicació dels stores o bé, en una segona etapa des de “La Meva Salut” (LMS).
Aquestes apps han de complir els següents requeriments:
•

Servei d’autentificació: permetrà integrar l’autentificació de “La Meva Salut” (LMS), així
com amb altres entitats o sistemes acreditats. La solució ha de disposar de “Single sign-on”
amb LMS i amb els sistemes assistencials.

•

Els clients es connectaran via HTTPS, a un front-end responsive i multiplataforma.

El sistema d’informació aportarà el sistema d’identificació i seguretat de les comunicacions
entre els serveis, aportant un bus de comunicacions global entre ells.
Els serveis es comunicaran mitjançant protocol HTTPS (REST).
Des del punt de vista de contingut de l’app, aquest s’ha de poder personalitzar per a cada
usuari, en funció del pla de cura o del cas d’us que se li assigni.
La personalització del contingut s’ha de poder gestionar de manera àgil amb eines d’usuari,
sense necessitats de programació.

6. GOVERNANÇA
La gestió del sistema d’informació és un element clau, ja que el model assistencial no
presencial està en procés continu de transformació i adaptació. Per tant, la implementació de
canvis en el sistema d’informació ha de ser àgil, flexible i s’ha de poder gestionar amb eines
d’usuari, sense programació.
Es definiran usuaris administradors que seran els responsables dels canvis en la configuració
dels serveis del sistema d’informació. Especialment important és que els usuaris
administradors puguin gestionar i configurar els formularis, que seran l’element central del
model, modificant o afegint preguntes, canviant les possibles respostes i configurant la lògica
de fluxos de les preguntes en funció de les respostes.
Degut a que el model assistencial pot variar entre diferents territoris, així com el conjunt
d’informació recollida, la definició dels formularis i els “scores” podran ser definits per una o
varies unitats productives. Això permetrà que el sistema s’adapti a les necessitats i evolució de
cada territori.

7. PROPIETAT INTELECTUAL
La propietat intel·lectual dels qüestionaris i lògica clínica que s’implementi al sistema
d’informació serà del CSI i l’HUB (ICS), o en cas de que la lògica dels qüestionaris sigui
desenvolupada per un altre proveïdor assistencial, la propietat intel·lectual serà del proveïdor
que ho hagi desenvolupat, poden ser compartida dintre del sistema, prèvia autorització.

8. MANTENIMENT CORRECTIU I EVOLUTIU DEL SERVEI
La solució s’ha mantenir actualitzada des d’un punt de vista tecnològic i, per tant, s’ha de
descriure quin és el plantejament d’evolució del sistema, incorporant noves tecnologies.
També s’ha de fer una descripció de la proposta de manteniment correctiu per incidències
tècniques i proposta de nivell de disponibilitat del servei.

9. PROPOSTES ECONÒMIQUES
Les propostes econòmiques s’han de plantejar des d’un punt de vista de sostenibilitat
econòmica, tenint en compte que l’alt volum d’usuaris professionals i pacients condiciona que
el model de llicenciament.
Es poden presentar diferents models de finançament que garanteixin la viabilitat econòmica
del projecte i la seva possible escalabilitat a d’altres territoris.

10. TERMINI
El termini per participar en la present consulta preliminar al mercat finalitzarà a les 14:00
hores del 27 de maig de 2019 .

11. DESENVOLUPAMENT DE LA CONSULTA PRELIMINAR AL MERCAT
La present consulta preliminar al mercat es durà a terme amb respecte als principis de
transparència, igualtat de tracte i no discriminació, i en conseqüència, no podrà tenir com efecte
la restricció o la limitació de la competència, ni atorgarà cap avantatge, dret exclusiu o
preferència als seus participants respecte de l’adjudicació que pugui celebrar-se amb
posterioritat en l’àmbit objecte d’aquest contracte.
La consulta s’articularà:
a) Consulta prèvia al mercat: Es publicarà en la plataforma del contractant tota la documentació
relativa a la consulta amb la informació tècnica que s’ha considerat necessària per a la
preparació d’una proposta per part de les empreses.
Dins el termini que s’ha especificat, els participants podran fer arribar les seves solucions
respecte a les qüestions plantejades a l’adreça contractaciocsi@csi.cat
b) Sessions posteriors. El CSI i l’HUB convocaran una reunió individual de 30 minuts per tal
que cada empresa pugui presentar la seva proposta.
Aquestes reunions seran publicades 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.
De tot allò actuat en les reunions s’aixecaran les actes corresponents, que formaran part de
l’expedient de la consulta preliminar al mercat.
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
en termes de rendiments funcionals i no contindrà mencions a marques, fabricants, productes o
qualsevol tipus d’informació confidencial.
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