
III	  JORNADA	  DEL	  FÒRUM	  D’ASSOCIATS	  
COL.LABORADORS.	  
Innovació	  i	  estratègia.	  El	  paper	  de	  la	  recerca	  i	  la	  
innovació	  a	  les	  organitzacions	  sanitàries	  en	  el	  
context	  actual	  

	  
Glòria	  Palomar	  

Directora	  de	  GesMón	  
Fundació	  Parc	  Taulí	  

	  
Barcelona	  16	  de	  gener	  de	  2013	  



No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.

Context	  actual	  

Crisi significa ruptura, canvi, mutació del desenvolupament 
d’un procés; marca el final de lo vell i l’inici de quelcom nou 

Una crisi econòmica és un canvi brusc o una situació 
d’escassetat. És un període d’escassetat en la producció, 
comercialització i consum de productes i serveis 



En el 2030 una de cada vuit persones 
tindrà més de 65 anys 
 
La població mundial està afectada de 
malalties cròniques i no 
transmissibles: càncer, malaltia 
pulmonar obstructiva crònica, 
problemes musculoesquelètics, 
malalties cardiovasculars, diabetis, 
Alzheimer, … totes elles associades a 
l’envelliment 

No és l’edat cronològica de les persones la que mou la 
despesa  sanitària sinó el seu estat de salut. 
 

Context	  actual:	  Previsió	  mundial	  
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Patentes Concedidas 
2000 – 2007 

Tecnología e Innovación en España 
Informe Cotec 2010 

Exportaciones de productos de 
alta tecnología sobre el total de 

exportaciones en 2007 



Context	  actual	  

  

Países	  con	  recesión	  oficial	  	  	  	  	  	  

Países	  en	  recesión	  no	  oficial	  	  	  	  	  

Países	  con	  desaceleración	  superior	  al	  1%	  	  	  	  	  	  

Países	  con	  desaceleración	  superior	  al	  0,5%	  	  	  	  	  	  

Países	  con	  desaceleración	  superior	  al	  0,1%	  	  	  	  	  	  

Países	  con	  aceleración	  económica	  	  	  	  	  	  	  

Sin	  datos	  
http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_econ%C3%B3mica_de_2008-2013 



Context	  actual	  

Guanyar competitivitat Millorar eficiència 

Eficiència en l’adquisició d’inversions 

Intern Extern 

Millora de processos orientada a la  
reducció de costos 

Innovació 

Compra d’innovació 

Innovació pròpia lligada a procés 

Innovació pròpia lligada a producte 

Combatre la crisi 

Internacionalització 



La	  innovació	  en	  salut	  
	  
Models	  de	  ges@ó	  més	  eficient	  
	  

Hospitals de dia Cirurgia Major 
Ambulatòria 

Cirurgia Laparoscòpica 

Solucions	  a	  problemes	  detectats	  pels	  professionals	  

Fàrmacs Telemedicina Dispositius 
Mèdics 

Equipament 
Mèdic 



La	  innovació	  en	  salut	  
Incorporació	  d’innovacions	  
	  

Da Vinci 

PET TAC 



Recerca	  i	  Innovació	  en	  Centres	  Hospitalaris:	  per	  a	  què?	  

•  Per als pacients: increment del coneixement per a 
millorar l’assistència i pronòstic de les malalties.  

 
•  Per als professionals: motivació i satisfacció. Ampliació 

de coneixements. 
 
•  Per a la institució: prestigi, captació de talent, rol social, 

motor econòmic i retorn tangible. 
 
•  Per a la societat: suport a la població a la que servim i 

creació de riquesa. 



Context	  actual	  

Translació 

Transferència 







Model	  d’innovació	  

 1.	  Fomento	  de	  la	  cultura	  de	  la	  innovación	  

Generación	  
de	  ideas	  

2.	  Valorización	  

3.	  GesMón	  de	  
proyectos	  

4.	  Transferencia	  
tecnológica	  

Retorno	  

Profesional	  /	  
Inventor	  

Usuario	  



Recerca	  i	  Innovació	  amb	  responsabilitat	  social	  

•  Innovació oberta 

•  Respectant el mediambient  
 
•  Orientada a l’estalvi de costos en termes d’eficiència. 

Incorporant els estudis econòmics 
 
•  Orientada a la millora dels receptors de la innovació: 

pacients i professionals 
 
•  Orientada al retorn econòmic a la societat: recerca 

sostenible, generació de llocs de treball, ... 



Els objectius estratègics s’enfocaran al compliment d’unes fites concretes al 
voltant de dos àmbits d'actuació: La recerca i la innovació 

Model d’innovació sostenible Excel·lència en la recerca 

•  La CSPT mantindrà l’activitat d’investigació en 
les àrees en les quals sigui excel·lent 
científicament, però sense perdre de vista allò 
que sigui traslladable al mercat 

•  La recerca s’ajustarà a criteris de qualitat, 
sostenibilitat i excel·lència 

•  Els productes traslladables al mercat han de 
contribuir a sostenir el model d’innovació; 

•  … be a través de la seva posada en valor i 
comercialització captant negoci 
globalment 

•  … be mitjançant la seva aplicació interna a 
la mateixa activitat sanitària de la CSPT 

Establint uns objectius estratègics comuns adaptats a cada un dels dos 
àmbits 

Pla	  estratègic	  R+D+i	  de	  la	  CSPT	  2015	  



Casos d’èxit 



UDIAT  
Clientes, Servicios y Teleradiología 
RAIM Server ®  
Arxiu central 
RAIM Java ®  
Web Viewer 
RAIM PC ®  
Windows Viewer 
RAIM ALMA ® 
Windows Viewer 

Hospitales, CA, Ministerios  Innovació oberta Participació multidisciplinar 

Mediambient Eliminació de revelats, 
Reducció espai magatzem 

Estalvi de costos En el propi procés, eliminació de 
revelats, magatzem, ... 

Millora de les persones Qualitat pel professional, accessibilitat 
informació, atenció a distància,... 

Generació de valor Creació de 28 llocs de treball directes 



DiagnósMco	  por	  la	  imagen	  

MISIÓN	  
Aportar	  valor	  añadido	  y	  de	  calidad	  a	  la	  
toma	  de	  decisiones	  clínicas	  en	  los	  procesos	  
diagnós@cos	  /	  terapéu@cos	  

DEAR-‐MAMA	  
-‐	  Aumento	  de	  la	  resolución	  de	  la	  imagen	  
-‐	  Disminución	  de	  la	  dosis	  de	  radiación	  	  

PRODUCTOS	  
RAIM	  Server	  ®	   	  RAIM	  PC	  ®	  
Archivo	  central 	  Windows	  Viewer	  	  
RAIM	  Java	  ®	   	  RAIM	  ALMA	  ®	  
Web	  Viewer 	  Windows	  Viewer	  

RETORNO	  ECONÓMICO	  2009	  

1.132.478€	  	  

Spin-‐off	  
Innovació oberta Participació multicentre 

Mediambient Disminució en la intensitat de les 
radiacions 

Estalvi de costos Disminució repetició de proves 

Millora de les persones Qualitat pel professional i menys radiació 
pels pacients. 

Generació de valor Creació d’una empresa per la seva 
explotació 



Surgery Kit for Pectus Excavatum 
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Casos	  d’èxit	  

TaulinoplasMa:	  
Pectus	  Plate	  
Corrección	  de	  malformación	  del	  
tórax	  

Necesidad	  clínica	  /	  
nuevas	  ideas	  

Nuevo	  producto	  
en	  el	  mercado	  

Especialista	  en	  
piezas	  de	  precisión	  

Acuerdo	  de	  transferencia	  
de	  la	  tecnología	  

+ 

Innovació oberta Col.laboració multidisciplinar, 
col.laboració amb empresa i govern 

Mediambient 

Estalvi de costos Disminució temps quirúrgic, 
complicacions i reintervencions 

Millora de les persones Tècnica molt menys invasiva amb 
reducció de riscos en el procés de 
tractament 

Generació de valor Creació d’una empresa per la seva 
explotació 



Same User Interface for All Patients   



Casos	  d’èxit	  

GPRS,	  3G,	  DSL,	  RDSI,	  SATELLITE

Clinical Chart
Acuerdo	  de	  comercialización	  

Plataforma	  de	  monitorización	  de	  señales	  	  	  	  	  	  	  	  	  
biomédicas	  del	  paciente	  críMco	  
Sincronización,	  integración	  y	  centralización	  de	  señales.	  

Spin-‐off	  

Innovació oberta Col.laboració multidisciplinar, 
col.laboració amb empresa i govern 

Mediambient 

Estalvi de costos Monitorització de llits convencionals amb 
estalvi d’estades d’UCI.  

Millora de les persones Millora en el seguiment i tractament del 
pacient 

Generació de valor Creació d’una empresa per la seva 
explotació 



Casos	  d’èxit	  

Collabora@on	  with	  company	  for	  fabrica@on	  

Ø Technical	  experMse	  
Ø ProducMon	  capacity	  

Ø MarkeMng	  	  	  

Ø DistribuMon	  network	  



Casos	  d’èxit	  

Final	  prototype	  ready	  to	  patent	  
Innovació oberta Col.laboració multidisciplinar, 

col.laboració amb empresa 

Mediambient 

Estalvi de costos 

Millora de les persones Millora seguretat pel pacient i el 
treballador 

Generació de valor En transferència 



Casos	  d’èxit	  

 

8cm
m	  

8cm	  

5cm	  

Contenidor agulles quiròfan Innovació oberta Col.laboració multidisciplinar, 
col.laboració amb empresa 

Mediambient Millora el el control de residus 

Estalvi de costos Costos derivats de les punxades  

Millora de les persones Prevenció de riscos laborals 

Generació de valor En transferència 



Gràcies!	  

gpalomar@tauli.cat	  


