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El	  PdS	  ha	  de	  tenir	  resultats	  visibles	  pel	  
pacient	  i	  ciutadà	  	  

Involucració del pacient: més col·laboració i més satisfacció  

Atenció als crònics: més pròxima, més individualitzada i amb 
millors resultats 

Major resolució i menor temps d'espera: prioritat amb criteris 
clínics 

Seguretat i qualitat: garantía de l’equitat en resultats 



El	  pla	  estratègic:	  Pla	  de	  Salut	  2011-‐15	  

•  Èmfasi	  en	  les	  transformacions	  demogràfiques,	  tecnològiques,	  
econòmiques	  i	  socials	  i	  en	  les	  necessitats	  i	  reptes	  que	  aquests	  
canvis	  suposen	  pel	  sistema	  sanitari.	  	  

•  Aspectes	  que	  convergeixen:	  envelliment	  poblacional	  i	  
prevalença	  creixent	  de	  malalFes	  cròniques	  

•  Finançament	  públic	  greument	  limitat	  per	  la	  crisis	  financera	  	  	  

•  els	  dèficits	  persistents	  d’integració	  assistencial	  	  
•  Variabilitat	  inexplicable	  en	  la	  pràcFca	  mèdica	  

•  Necessitat	  de	  una	  major	  resolució	  en	  atenció	  primària	  i	  de	  
concentració	  d’alta	  complexitat	  (terciarisme)	  



Innovació:	  concepte	  
•  Introducció	  de	  un	  producte	  (bé	  o	  servei)	  nou	  o	  millorat	  

significaFvament,	  de	  un	  procés,	  de	  una	  nova	  forma	  
organitzaFva,	  en	  les	  pràcFques	  internes	  d’una	  organització	  
per	  tal	  d’obtenir	  uns	  millors	  resultats.	  	  

•  Es	  consideren	  4	  Fpus	  fonamentals	  d’innovació:	  	  

•  de	  producte,	  	  
•  de	  procés,	  	  
•  organitzaFva	  	  
•  mercadotècnia,	  	  



ObjecBu	  

•  Obtenir	  uns	  millors	  resultats	  (valor	  afegit)	  en	  
termes	  de	  salut	  i/o	  econòmics,	  tenint	  també	  en	  
compte	  que	  es	  tracta	  del	  sector	  de	  serveis.	  	  

•  Que	  sigui	  concordant	  amb	  les	  políFques	  públiques.	  



Principis	  	  que	  ha	  de	  servir	  en	  l’examen	  de	  les	  
innovacions	  proposades	  	  
	  

•  EfecFvitat	  i	  eficiència	  de	  l’atenció	  sanitària	  
•  Sistema	  d’atenció	  sanitària	  integral	  i	  integrada	  

•  Universalització	  i	  equitat	  	  equilibrant	  desigualtats	  territorials	  i	  
socials.	  

•  Educació	  sanitària,	  promoció	  de	  la	  salut	  i	  prevenció	  de	  la	  
malalFa.	  

•  Descentralització	  i	  parFcipació	  



Millores	  que	  s’han	  d’assolir	  en	  qualsevol	  innovació,	  	  
Font:	  IOM	  

•  Accessibilitat	  
•  Seguretat	  
•  EfecFvitat/	  resolució	  
•  Equitat	  
•  Oportunitat	  (en	  el	  temps)	  

•  Centralitat	  en	  el	  pacient	  
•  Eficiència	  	  
	  

	  	  	  
	  



On	  s’ha	  d’innovar	  

•  Innovacions	  que	  millorin	  els	  resultats	  amb	  els	  
mateixos	  recursos	  o	  que	  produeixin	  els	  mateixos	  
resultats	  amb	  menor	  consum	  de	  recursos.	  	  



Prioritats	  en	  innovació	  del	  CatSalut	  

•  A	  nivell	  estructural/organitzaFu	  i	  de	  procés,	  	  
•  En	  noves	  formes	  de	  treballar	  i	  de	  fer	  les	  coses,	  amb	  

aproximacions	  més	  en	  equip	  i	  menys	  individuals,	  amb	  
actuacions	  molt	  més	  centrades	  en	  el	  pacient	  i	  en	  tot	  el	  cicle	  
assistencial.	  	  

•  Innovacions	  que	  transformin	  productes	  i	  processos	  
complexes	  i	  costosos	  en	  altres	  més	  simples	  i	  barats,	  sense	  
minva	  en	  l’efecFvitat/qualitat,	  però	  sí	  amb	  guanys	  en	  
eficiència	  i	  equitat.	  	  

	  	  



Elements	  facilitadors	  	  

•  Tecnologies	  facilitadores	  :	  les	  TIC,	  els	  materials	  avançats,	  la	  
fotònica,	  la	  biotecnologia,etc.	  

•  La	  innovació	  no	  tecnològica	  i	  la	  formació	  i	  talent	  s’inclouen	  
com	  elements	  de	  l’entorn	  de	  la	  innovació	  i	  que	  s’han	  
d’afavorir	  a	  través	  de	  políFques	  públiques.	  	  



Compra	  pública	  innovadora	  

•  Els	  canvis	  en	  la	  legislació	  de	  la	  contractació	  pública,	  i	  
especialment	  l’impuls	  de	  la	  Comissió	  Europea	  al	  foment	  de	  
la	  compra	  pública	  innovadora,	  hi	  obren	  noves	  possibilitats.	  

•  La	  Compra	  Pública	  Innovadora	  (CPI)	  es	  una	  actuació	  
administraFva	  	  per	  promoure	  la	  innovació	  orientada	  a	  
potenciar	  el	  desenvolupament	  de	  nous	  mercats	  innovadors	  
des	  de	  la	  demanda	  mitjançant	  la	  contractació	  pública.	  



Procés	  en	  CPI	  del	  CatSalut	  
(provisional)	  



GUIÓ	  PER	  A	  L’AVALUACIÓ	  D’INTERVENCIONS	  INNOVADORES	  EN	  SNS	  

•  Antecedents	  

•  ObjecBus	  	  de	  la	  intervenció	  innovadora/projecte	  	  

•  Impacte	  potencial	  intervenció	  innovadora	  

•  Rellevància	  de	  la	  intervenció	  en	  el	  present	  i	  en	  futur	  del	  Sistema	  de	  Salut.	  

•  	  	  

•  JusBficació	  de	  la	  	  la	  necessitat	  clínica	  i	  pels	  pacients	  de	  la	  intervenció	  	  

•  Detall	  de	  les	  les	  barreres	  i	  facilitadors,	  com	  l’existència	  d’altres	  productes	  
o	  intervencions	  existents	  que	  puguin	  tenir	  semblança	  o	  relació.	  	  

•  Factors	  es	  consideren	  d’èxit	  en	  la	  seva	  introducció/implementació	  



Exemple	  de	  CPI	  en	  l’àmbit	  de	  la	  Salut	  
Mental	  



Situació	  actual	  tractament	  psiquiàtric	  1	  	  

•  La	  variabilitat	  en	  la	  pràcFca	  clínica	  en	  general,	  i	  en	  l’atenció	  
en	  salut	  mental	  en	  parFcular,	  és	  un	  efecte	  prou	  conegut	  en	  
el	  sistema	  de	  salut	  i	  davant	  el	  qual	  s’estan	  adoptant	  les	  
mesures	  necessàries	  per	  disminuir-‐la	  va	  i	  millorar	  
d’adequació	  dels	  diferents	  tractaments:	  l’esquizofrènia,	  de	  
la	  depressió	  major	  i	  dels	  trastorns	  bipolars.	  

•  Tot	  i	  les	  millores	  i	  avenços	  que	  hi	  van	  havent	  en	  el	  camp,	  els	  
fàrmacs	  uFlitzats	  en	  el	  tractament	  dels	  trastorns	  mentals	  
presenten	  efectes	  adversos	  en	  moltes	  ocasions,	  tenen	  una	  
efecFvitat	  limitada	  i	  en	  pocs	  casos	  s’obté	  una	  remissió	  total	  
dels	  símptomes.	  	  



Situació	  actual	  tractament	  psiquiàtric	  2	  	  

•  Com	  a	  exemple,	  més	  del	  60%	  dels	  pacients	  amb	  trastorns	  
mentals	  no	  responen	  correctament	  al	  tractament	  
farmacològic	  i	  més	  del	  30%	  no	  responen	  en	  absolut	  a	  la	  
medicació	  amb	  anFdepressius,.	  Aquests	  problemes	  amb	  els	  
fàrmacs	  ocasionen	  demores	  en	  l’aplicació	  correcta	  del	  
tractament	  adient	  per	  al	  pacient	  i	  l’increment	  dels	  costos	  
associats,	  imputats	  com	  a	  un	  major	  nombre	  de	  visites	  
mèdiques,	  ingressos	  hospitalaris	  i	  despesa	  farmacèuFca.	  
Kessler,	  R.	  C.	  et	  al.	  The	  global	  burden	  of	  mental	  disorders:	  an	  
update	  from	  the	  WHO	  World	  Mental	  Health	  (WMH)	  surveys.	  
Epidemiol	  Psichiatr	  Soc	  18,	  23-‐33	  (2009)	  



Innovació	  

•  L’aplicació	  de	  la	  medicina	  personalitzada	  en	  psiquiatria	  pot	  
permetre	  influir	  en	  els	  factors	  responsables	  de	  la	  mala	  
adherència	  als	  tractaments	  psiquiàtrics	  deguda,	  entre	  
d’altres	  factors,	  a	  la	  demora	  en	  l’obtenció	  dels	  efectes	  
posiFus,	  mentre	  que	  els	  efectes	  adversos	  apareixen	  des	  dels	  
primers	  moments.	  	  



Innovació	  
•  Existeixen	  en	  el	  mercat	  algunes	  analíFques	  que	  permeten	  

analitzar	  informació	  farmacogenèFca	  per	  alguns	  fàrmacs	  
uFlitzats	  en	  el	  tractament	  dels	  trastorns	  psiquiàtrics.	  De	  fet	  
la	  mateixa	  Food	  and	  Drug	  Administra0on	  als	  EEUU	  publica	  
una	  llista	  de	  fàrmacs	  pels	  quals	  es	  recomana	  la	  realització	  de	  
tests	  farmacogenèFcs	  de	  forma	  prèvia	  a	  la	  prescripció	  del	  
fàrmac	  i	  entre	  aquesta	  llista	  es	  troben	  11	  fàrmacs	  uFlitzats	  
en	  l’àmbit	  de	  la	  psiquiatria.	  
hmp://www.fda.gov/Drugs/ScienceResearch/ResearchAreas/
PharmacogeneFcs/ucm083378.htm	  	  	  



L’objecte	  de	  la	  present	  contractació	  és	  l’aplicació	  de	  noves	  
tecnologies	  en	  el	  camp	  de	  l’atenció	  psiquiàtrica	  mitjançant	  la	  

uBlització	  de	  Tests	  FarmacogenèBcs.	  	  Innovació	  :	  	  
	  

•  TECNOLÒGICA,	  basada	  en	  el	  disseny	  d’un	  nou	  kit	  d’anàlisi	  que	  
abasF	  la	  majoria	  de	  psicofàrmacs	  actualment	  uFlitzats	  en	  la	  
pràcFca	  clínica	  habitual,	  i	  no	  disponible	  en	  el	  mercat.	  

•  CLÍNICA	  a	  nivell	  assistencial,	  pel	  fet	  de	  poder	  disposar	  a	  priori	  
d’informació	  rellevant	  per	  tal	  de	  precisar	  al	  màxim	  el	  tractament	  
farmacològic.:	  seguretat	  dels	  pacients,	  a	  l’evitar	  efectes	  adversos	  
i/o	  no	  resposta	  al	  tractament	  .	  

•  FARMACOECONÒMICA,	  estalvi	  de	  recursos	  que	  es	  preveu	  que	  
pot	  aportar	  la	  millora	  de	  l’efecFvitat	  	  clínica	  des	  de	  l’inici.	  

•  	  	  



Exemple	  :	  Noves	  tecnologies	  en	  el	  camp	  de	  l'atenció	  
psiquiàtrica	  mitjançant	  la	  uBlització	  de	  tests	  farmacogenèBcs.	  	  

•  Desenvolupament	  i	  validació	  clínica	  	  de	  tests	  
farmacogenèFcs	  per	  	  tal	  d'avançar	  en	  la	  idenFficació	  de	  
possibles	  efectes	  secundaris	  de	  principis	  acFus	  presents	  en	  
fàrmacs	  uFlitzats	  en	  l'atenció	  psiquiàtrica	  (CatSalut)	  	  

•  Estat	  del	  projecte:	  fase	  final	  adjudicació.	  	  

•  Recursos:	  50%	  de	  l'estalvi	  generat	  derivat	  de	  l'aplicació	  dels	  
tests	  farmacogenèFcs	  amb	  un	  màxim	  de	  600.000€.	  

	  	  



TRAMITACIÓ: 

• Condicionat a Acord de Govern al tractar-se d’un estudi de despesa plurianual 
• Procediment: obert 
• Tipus de contracte: ordinari 
• Tipus de contracte: serveis 
• Forma d’adjudicació: harmonitzada (al tractar-se d’un contracte de serveis superior a 193.000,00 euros) 

PROCEDIMENT	  DE	  CONTRACTACIÓ	  DE	  L’EXPEDIENT	  TF/13	  	  

PUBLICACIÓ: 
 • DOUE (a raó de la regularització harmonitzada) 
• BOE (a raó de la regularització harmonitzada) 
• DOGC 

COL·LABORACIONS: 
 • CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial): entitat pública empresarial dependent del Ministeri de Ciència i Innovació, que 

subvenciona els projectes dels licitadors. 
• Atès que els criteris dependents d’un judici de valor es ponderen per damunt dels criteris avaluables de forma automàtica, es disposa 
de la col·laboració d’un comitè d’experts extern per fer les valoracions de les ofertes. 


