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Qui som



Qui som

Clínica Girona és una empresa sanitària privada fundada
l’any 1934 integrada a la Xarxa Hospitalària d’Utilització
Pública (XHUP) amb una vocació de complementarietat
amb el sistema sanitari públic, tant en l’assistència integral
com en els serveis de suport diagnòstic i terapèutic.

Clínica Girona la conformem més de 400 professionals
entre personal mèdic, sanitari, administratius i operaris,
promovent constantment una formació continuada per tal
de fer front als reptes sanitaris de qualitat que van sorgint

La primera clínica privada de la ciutat de Girona
(1934), els primers en posar en funcionament un centre
de Diàlisis a les comarques (1974), pioners en implantar
noves tècniques de Diagnòstic per la Imatge (TAC i
Ressonància Magnètica) així com donar servei de Medicina
Nuclear a Girona



Qui som : El Grup Clínica Girona



Qui som: Dades d’activitat 2008

HOSPITALITZACIÓ Altes 7.619

Estades 29.937

ÀREA QUIRÚRGICA

Interv.Quirúrgiques 12.348

% I.Q. ambulatories 55%

UVI Ingressos UVI 636

CONSULTA EXTERNA Visites CC.EE. 59.383

URGÈNCIES Urgències ateses 18.669

REHABILITACIÓ Sessions rehabilitació 55.253

Pacients tractats 1.831

DIÀLISI Sessions diàlisi 27.351

Pacients en tractament 181
(Cens promig mensual)



Pla estratègic de Clínica Girona



Objectius : Pla estratègic

Les línies d’actuació prioritàries previstes en el Pla
Estratègic 2006/2010 contemplen:

 Definició de la missió: Què hem de fer?, visió: 
Què volem ser? i els valors: En què creiem? de 
Clínica Girona 

 Desenvolupament organitzatiu 

 Projecte d’actuació sobre infraestructures 

 Pla de recursos humans 

 Pla de qualitat 

 Pla de sistemes d’informació 

 Pla econòmic-financer 2006/2010 

 Pla de comunicació 



Objectius: Pla de Sistemes d’Informació

 Sistema d'autoavaluació de la Clínica i millora 
continua
 Certificació de EFQM

 Estandardització i Certificació de processos

 Modernització del SI de la Clínica
 ERP integrat

 Donar resposta  a las necessitats de la Clínica
 Administratiu

 Assistencial

 Donar suport al processos definits en la certificació de 
EFQM

 Capacitat per integrar-se en el projectes de futur
 HCC

 Obertura de nous serveis



Selecció d’un proveïdor i d’un 
Sistema de Gestió



Punt de partida

 Situació inicial
 Clínica Girona al igual que molts altes centres de 

Catalunya disposava d’un sistema basat en

 Sistema Clínic Gest CCS (caràcter /mumps/Caché)

 Robust i fiable

 Gestió assistencial i administrativa

 Gestió Clínica

 Capacitat integració

 Tecnologia puntera

 ........



Que volíem (necessitats)

 Solució
 Solució integrada ERP Assistencial

 Back office  : Finances, Logística

 Front Office: HIS

 Explotació de dades: Data warehouse

 Tecnològicament avançada

 100% internet (java)

 Independent de plataformes i dispositius
 Windows, linux, Mac ,sql, oracle, Caché, 

 Capacitat d’adaptació i personalització sense pèrdua del 
estàndard

 Cost de propietat d'evolució  funcional i tecnològic 
raonable (Upgrades)



Que voliem (necessitats) 

 Solució
 Basada en estàndards del sector

 Integració : HL7

 Codificació: CIE9, CIE10

 .......

 Eines de recolzament i ajut als diferents actors de la 
clínica

 Estacions de treball
 Estacions de treball Mèdiques

 Estacions de treball d’infermeria

 Definició on-line
 Quadres de comandament

 Alarmes i indicadors

 Protocols



Que volíem (necessitats)

 Proveïdors
 Compatibilitat cultural

 Proximitat
 Poder de decisió sobre la Solució a Catalunya

 Facilitat d'accés al fabricant

 Coneixement  del sector Sanitari Català i dels projectes 
de futur

 Coneixement
 Experiència en l'àmbit assistencial

 Recursos especialitzats

 ...



Vam escollir

 CCSAgresso el nostre partner
 Després d’analitzar solucions del sector no vàrem 

trobar cap que ens pogués donar resposta a les 
expectatives marcades.

 CCSAgresso com a partner
 Plataforma back totalment contrastada

 Plataforma tecnològica avançada i provada en mes de 
3.000 clients 

 Paral·lelisme en els PLANS estratègics de les dues entitats

 Desenvolupament d’un nou HIS

 Incorporació en un Grup de clients  per afrontar el 
projecte de forma conjunta(Clínica Sagrada Familia, 
Sanatorio del Valle, Clínica Ponferrada, Institut Pere 
Mata)

 Confiança i satisfacció en el servei prestat en els 
últims anys



Que voliem



Objectius i
Fases del Projecte



Objectius a assolir

 Migració modular
 Minimitzar l’impacte a nivell d’organització

 Implementació per mòduls
 Implementació d’un mòdul de la nova solució i enllaç amb 

la resta d’aplicació antiga

 Formació al personal implicat, transparent per la resta de 
l’organització.

 Validació conjuntament amb CCSAgresso i la resta de 
partners  dels mòduls en desenvolupament.
 Garantía de cobertura de les necessitats de la Clínica

 Grau d’usabilitat

 Explotació de dades

 Implicació  del personal assistencial
 Sessions de validació i posterior construcció, on veuen 

reflectides les seves aportacions. 

 Validació de temes específics per la Clínica “ESTANDAR 
DEL SECTOR”



Fases del projecte

F1

F1

F2

F3

F4

3
HC



Fases del projecte

2007 2010

CCSAgresso

FASE 0 . . . . . . .   . . . . . .

HC SALUT MENTAL . . . . . . .   . . . . . .

Clínica Girona HC SALUT SOCIOSANITARI . . . . .   . . . . . .

FASE 0 . . . . . . .   .. . . . .

FASE 1 Financera + Logística

FASE 2

Hospitalització

Farmacia-Unid

FASE 3

FASE 4

FASE 5 HCC

Historia Clínica

ETM

Enfermeria

Gestor de Peticions

HCC

Certificació EFQM

Rehabilitació

Diálisis

Quirófans

FACTURACIÓ (PR+PU)

Consultes

Urgencies

Desenvolupament  HIS Hospital Aguts



Detecció de riscos



Detecció de riscos

 Es va fer una classificació de riscos , basada en 
factors

 Endògens , es a dir que podrien originar-se dins de 
la Clínica

 Certificació EFQM (recursos estratègics - Inici)

 Gestió del canvi 
 Canvi cultural

 Formació de base

 Infraestructures

 Migració pautada (fre al grau d’avanç)



Detecció de riscos

 Es va fer una classificació de riscos , basada en 
factors

 Exògens , l’origen extern a la clínica, però d’impacte 
en el projecte

 Procés de desenvolupament 
 Desenvolupament de producte CCSAgresso (dates)

 Garantia de Qualitat (procés de proves,...)

 Estàndard del sector (no de Clínica Girona)
 Funcional

 Altres (tecnològics,...)



Beneficis i dificultats sorgides 
al llarg del projecte



Beneficis i dificultats sorgits al llarg del projecte

 Certificació EFQM (recursos estratègics - Inici)

 Migració pautada 

Focalització de recursos 
estratègics de clínica 
Girona

Ordenació i visió global  
dels processos interns

Fre a l’avanç
Flexibilitat en poder 
variar fites
Grau d'exigència mes 
alt a l'arrencada
Relaxament

Permès minimitzar 
l’impacte del canvi.
Formació per àrees
Migració de dades
Aprofundir en temes      
funcionals



Beneficis i dificultats sorgits al llarg del projecte

 Desenvolupament estàndard

Increment de necessitats 
de desenvolupament en 
primera fase.
(ex: Facturació Privada, 
Pública :SCS, ICS, ICAS)

Increment en control i 
coordinació del projecte

No disposar d’un informàtic 
a la Clínica

Tecnologia en funcionament 
en més de 3.000 clients.
Estàndard global del sector, 
dins d’un grup de Clíniques
(Clínica Sagrada Família, Institut 

Pere Mata, Clínica del Valle, Clínica 
Ponferrada..)

Funcionalment amplia
Increment del Grau  
d’usabilitat
Implementació de mòduls ja 
pilotats en altres centres
Enriquiment “Best practices”
Garantía de funcionalitat no 
necessàries avui però disponibles 
a futur 



On som

2007 2008 2009 2010

FASE 0

HC SALUT MNETAL+ SOCIOSANITARI

FASE 1 Financera + Logística

FASE 2

Hospitalització

Farmacia

FASE 3

FASE 4

FASE 5 HCC HCC

Diálisis

Quirófans

Rehabilitació

FACTURACIÓ (PR+PU)

Historia Clínica

ETM

Enfermeria

Gestor de Peticions

Desenvolupament  HIS Hospital Aguts

Certificació EFQM

Consultes

Urgencies



Resultats obtinguts









Indicadors configurables



Que voliem



Que voliem



Que voliem



Que voliem







Que voliem



Fase de proves
en altres centres



Que voliem



Que voliem



Que voliem



Que voliem

Escriptori 
D’Infermeria



Que voliem

Definició de les activitats 
d'Infermeria



Que voliem

Assignació de 
plans d'atenció







Que voliem

Peticions de 
proves



Fase-5

3
HC



 

 

Publicació

3
HC



jmllesuy@ccsagresso.com
Director Comercial
Sanitat i Administracions Publiques

direccio@clinicagirona.cat
Peio Sola
Adjunt a Gerència
Clínica Girona


