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La proporció de malalts crònics augmenta fortament amb l’edat

% de població que declara patir trastorns crònics
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El 43.5% de la
població adulta
declara patir 4 o més
trastorns crònics

Les deu malalties més
prevalents poden ser
agrupades en dos
grans grups:

– Malalties dels
ossos i les
articulacions
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– Malalties de
l’aparell circulatori
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Font: Departament de Salut; Enquesta de Salut de Catalunya, 2010
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Noves perspectives per a la innovació en salut
Reptes de la sanitat
Nou entorn






Augment de la població (immigració)
Envelliment (més crònics)
Nou model de relació metge - pacient
Noves tecnologies mèdiques
Altres factors

Elements clau per garantir
la sostenibilitat del sistema:
Racionalització de la
despesa
Avaluació
Modernització de la gestió
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Increment de la despesa
Insuficiència de recursos
Ineficiència Organitzativa

Reptes

 Gestionar eficientment els recursos
 Implicar al ciutadà en la cura de la
seva salut
És necessari el
 Integrar els nivells assistencials
desenvolupament
 Desenvolupar nous models
d’un model
organitzatius
sostenible
 Crear noves infraestructures
 Crear nous serveis per a satisfer les
expectatives dels ciutadans

Noves perspectives per a la innovació en salut
Com les TIC poden ajudar a afrontar els nous reptes
Reptes

Com?
Open innovation:

Implicar al ciutadà en la
cura de la seva salut

• Participació activa dels usuaris i clients: queixes y
suggeriments web 2.0
• Canalitzar les capacitats internes de l’organització
• Col·laboració entre agents

Transparència:
Més exigència dels
ciutadans en la qualitat
de la informació
disponible

• Transparència de cara a l’exterior
• Presa de decisions des de dins
• Central Informació cap a Central de Coneixement
• Participació del sector

Potenciar la seguretat:
Gestionar el gran volum
d’informació clínica,
disponible de forma
segura
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•
•
•
•

Garantir la privacitat de les dades
Accessibilitat
Millora de la traçabilitat de les operacions
Recuperació del sistema davant de contingències

Principals projectes del Pla Estratègic del D S
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Com ha de ser un sistema integrat d’atenció a crònics

Punt 2. Com construir un sistema d’atenció a
crònics 365 dies, partint dels recursos actuals?

Hospital,
obert,
territorial, amb
serveis des
compartimentat
s i lleugers.

Salut Pública,
més proactiva
amb la gent
gran

Serveis Salut
Mental, menys
atomitzada i
reconvertint
dispositius

APS : proactiva a
domicili, més
multidisciplinari,
gestionant altres
dispositius del
territori.
Unitat Funcionals
o noves fòrmules
territorials de
suport a l’APS: H
de dia, centres de
dia, equips
residencials, etc

Farmàcie
s més
orientació
comunitàri
a

Serveis
socials, cogestionant
amb l’APS

SEM, CUAP, altres
obrint espais
assistencials al
crònic amb
descompensació
moderada.
Serveis
Sociosanitari, rec
onvertint dispositius
i obert a l’APS

Les sinèrgies entre la Telemedicina i la Teleassistència
donen lloc a la Teleassistència Mèdica
Una persona amb
dependència que
rebi serveis de
Telemedicina
necessitarà serveis
de Teleassistència
com a requisit previ
per romandre a la
seva llar

Persona amb
dependència

Teleassistència

Teleassistènci
a mèdica

Telemedicina

Persona
autònoma
Prestacions
socials

Prestacions sanitàries

Fundació TicSalut – Pla estratègic per al desenvolupament de la Telemedicina i la Teleassistència Mèdica en el sistema sanitari català

Pàgina 8

Pla de Telemedicina – Model i exemples
Tipus de comunicació

Asynchronous

Web 2.0, eConsulta
Diagnosi:
• Radiologia
• Anatomia
Patològica
• Dermatologia
• Oftalmologia

eConsulta
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Gestió malalties
cròniques:
• Diabetis
• Insuficiència
respiratòria
• Altres malalties
cròniques
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Web 2.0

• ECOPIH
•eNutricat

Synchronous

Teleconsulta
Teleformació
Sessions clíniques

Tele-consulta:
• Cardiologia
• Dermatologia
• Pediatria
• Neurologia
• Psicologia
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Stakeholders
Professional - Professional

Professional – Professional
& Pacient

Professional - Pacient

Pacients
Cuidadors,...

Possibilitat d’aplicació de les TICs

Domicili Persona

Temps Real /
Diferit
Institució (Gestió)

Família
•Altres Institucions
•Altres Àmbits

Key Components
HIS Central Unit

Mambo 2

Vital Monitors

HIS Portal

Video Conference

Environmental and Bi-directional
Monitors
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La prestació de serveis assistencials a distància
Beneficis
Circuit d’ assistència sanitària / social
Nivells
assistència
Sanitària / Social

Lloc on
es fa l’
assistència

Format de la
assistència

CENTRE

PRESENCIAL

Hospitalària

Salut Mental

Sociosanitària

DOMICILI
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... com palanca de canvi

• la Telemedicina com una eina
fonamental pel futur de la
sostenibilitat, equitat i qualitat del
Sistema Sanitàri.

ATENCIÓ
PRIMÀRIA

ATENCIÓN
ESPECIALITZADA

La Telemedicina ...

TELEMEDICINA

• Amb la implantació de la
Telemedicina conseguim avançar
en el cami de la medicina
preventiva i predictiva a més
d’individualitzada (iHealth)
• Tendències que afavoreixen: l’ ús
generalizat d’ internet, el Cloud
Computing, l’augment de
capacitats dels telèfons mòbils,
Smarts personal Health i les
possibilitats TV (Smart TV / TDT)

Principals projectes del Pla Estratègic SITIC 2008-2011
Carpeta Personal de Salud - CPS
Informació disponible en el futur

Continguts
personalitzats
de salut i serveis
Interactivitat, personalització
INFORMACIÓ (CONTINGUTS)

COMUNICACIÓ (WEB 2.0)

Objectiu: claredat, accés, validació
Gencat-salut: temes, webs A-Z,GECO

Capacitació pacients-pacients

Gencat Salut

Eines professionals
Cercador català de salut
Interacció assistencial: pilots
Gencat.salut.tv

“LA MEVA CARPETA DE SALUT”
SERVEIS I TRÀMITS

SERVEIS y TRÀMITS personalitzats
PUSH: RSS, podcast, butlletins

Extensió dels tràmits actuals

“els meus continguts”

Oficina Virtual de Tràmits SALUT
“els meus serveis”
Multicanal: TDT, mòbils
“les meves comunitats”

Realització de
tràmits i accés
als serveis

Accés a la
informació
de salut del
ciutadà

Participació en
xarxes socials
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Comunicació i
interacció amb
els
professionals

Recursos i
serveis
comuns
d’Internet

Reptes de futur en l’àmbit TIC i Salut
Cap a una medicina personalitzada
Evolució del ciutadà en relació a l’status malalt-ciutadà

Evolució de les TIC

Rol en el
proces

Proactiu: proposa actuacions i
soli·licita elecció de professionals o
centres
1. Portals acreditats a la xarxa

Font d’
informació

Rol en el
proces

Font d’
informació

Rol en el
proces

2. Comunitats virtuaes/foros socials a
internet. Pacient expert

Reactiu: opina o cuestiona les
decisions i passos que li proposen
1. Internet
2. Consultes mitjantçant la xarxa

Passiu: escassa capacitat d’influencia
sobre els processos
1. Els professionals sanitaris

Font d’
informació

2. Relacions socials de l’entorn
immediat

Temps
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Reptes de futur en l’àmbit TIC i Salut
Cap a una medicina personalitzada
L’aplicació de les TIC i el desplegament de nous projectes vinculats a la sanitat han de
conduir-nos a un nou horitzó on passem del ehealth al ihealth

eHealth
• Xarxa de Serveis
• Xarxa d’Informació
• Xarxa amb la
mirada a
l’Organització
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Productes

TIC
Processos

Organització

iHealth
• Xarxa de
Participació
• Xarxa de
Coneixement
• Xarxa amb la mirada
al ciutadà usuari
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Departament de Salut
Departament de Benestar Social i Família
Presidència
Departament d’Empresa i Ocupació
Departament d’Economia i Coneixement
Ajuntament de Mataró
Servei Català de la Salut
Institut Català de la Salut
Consorci de Salut i Social de Catalunya
Unió Catalana d’Hospitals
Agrupació Catalana d’Establiments Sanitaris
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