
  
 

Baròmetre d'opinió: Els Associats Col.laboradors i la Innovació Transformacional    1 
 

Baròmetre d'opinió  
Els Associats Col·laboradors i la Innovació Transformacional  
 
Empresa:  COSTAISA                                     Persona de referència: Jordi Campo 
 
Àmbit sectorial: Serveis TIC en Salut 
 
Tipus d’innovació segons aportació de valor: test covid19 
Experiència COVID-19: 

 Experiència d’innovació: descripció + on s’ha aplicat + anàlisi preliminar de resultats + valor 
de replicabilitat i permanència de futur 

 Acció de compromís social 
 

  

Costaisa comercialitza GestPath, una solució de gestió de laboratoris d'anatomia 
patològica desenvolupada per Esblada Medical, amb un alt grau d'implantació tant a 
Espanya com a Llatinoamèrica. Com tantes altres aplicacions de software, la crisi 
provocada pel Covid19 ha requerit adaptacions de la plataforma que en el nostre cas s'han 
traduït també en una nova línia de servei, que hem ofert gratuïtament a la societat i al 
sistema de salut. 
 

Kaukalink, com s'ha anomenat la iniciativa, és una plataforma web per als metges i als 
laboratoris que treballen per redimir la pandèmia de COVID-19. L’objectiu que busca és 
millorar el temps de resposta en la publicació dels resultats, donar més seguretat en el 
traspàs de les mostres, i facilitar la comunicació entre professionals.  
Qualsevol laboratori pot donar-se d'alta i accedir a un entorn on tot està pre-configurat 
per gestionar les proves: alta de centres mèdics i usuaris, disseny de formularis per fer 
peticions electròniques, introducció de catàlegs de proves, etc. 

 
Tots els serveis i Kaukalink estan coberts per la política de privacitat i compleixen els 
requisits marcats pel reglament europeu de protecció de dades (GDPR). 

 

 Catàlegs de proves: per a laboratoris de tot tipus.  

 Petició electrònica amb formularis totalment adaptables a cada centre. 

 Visor resultats web molt senzill d’utilitzar. 

 Multidispositiu 

 Alertes a temps real 

 Historial limitat (3 mesos) 

 Màxim 3.000 informes al mes 

 Proves pre-configurades relacionades amb COVID-19 

 Un tipus de formulari de petició de proves COVID-19 
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Limitacions pera la innovació transformacional: 
 

 
Oportunitats per a la innovació transformacional: 

 
Propostes d’acció sistèmica: 
 

 
 
 
 
 
 

 
Barcelona, juliol de 2020 

Com hem comentat, hem hagut d’adaptar un producte existent per gestionar tot el procés 
d’anatomia patològica a les especificitats de la tipologia de proves COVID-19. La limitació 
principal, per tant, era que es disposava d'un producte enfocat en exclusiva al Departament 
d'Anatomia Patològica i la gestió del seu laboratori. 

Es va detectar que un mòdul del producte GestPath, anomenat PathCloud, que 
serveix per realitzar peticions d'exàmens d'anatomia patològica i enviament de 
resultats, amb unes adaptacions podria complir amb la necessitat de notificacions 
de resultats de PCR. A més, té la facilitat de que els usuaris experimentats poden 
personalitzar els formularis de les seves peticions. 
 

La solució permet fer arribar de forma automàtica i sistematitzada la informació del 
resultat de PCR i altres tipologies d'examen tant als metges peticionaris com als pacients, 
de forma que el resultat arriba als interessants tant punt és publicat per l'especialista, 
amb una notificació al correu electrònic.  
 


