
SOLUCIÓ DE MOBILITAT ALEXIA



Plantejament estratègic CHV: Model d’atenció Point of care

Aprovació Pla Funcional d’Hospitalització 2009:

• L’àrea d’hospitalització de l’HUV serà en 2020 “sense papers”.

• Les TIC jugaran un rol actiu per a:

– La descentralització de la informació

– La mobilitat dels professionals

– La col·laboració entre professionals

– La seguretat dels pacients i la traçabilitat

• El paper principal de les TIC optimitzarà les comunicacions i el treball en xarxa i afavorirà la mobilitat dels professionals:

– Caldrà incorporar tecnologia que millori la intercomunicació entre les habitacions dels malalts i el control d’infermeria

– S’haurà de garantir l’accés a Internet (Wi-fi) disponible pels malalts (habitacions) i pels professionals

– L’accés a la informació del malalt des de qualsevol punt de l’hospital facilitarà les comunicacions, optimitzarà el temps 

dels professionals i oferirà seguretat als malalts



Plantejament estratègic CHV: Model d’atenció Point of care

Aprovació Pla Funcional d’Hospitalització 2009:

• S’optimitzarà, mitjançant les TIC, la identificació dels malalts, la seva seguretat i la traçabilitat.

• Així mateix, el desenvolupament del point of care, implica, a més de l’accés des del peu de llit a la 

informació del malalt i a les eines pels professionals (tant infermeres com metges) la utilització 

d’equipaments mòbils de diagnòstic, de vigilància (on la monitorització ha de permetre la mobilitat 

del malalt) i de tractament.



Plantejament estratègic CHV: Model d’atenció Point of care

Opcions, alternatives, proves pilot: 

▪ PC dins l’habitació

▪ PC amb carros mòbils

▪ Portàtil amb carros mòbils

Signatura conveni de col·laboració CHV-ISERN: maig 2013

▪ Pantalles fixes a capçalera del llit

▪ Pantalles fixes a peu de llit (multimèdia / SI)

▪ Doble pantalla multimèdia SI

PLATAFORMA 
DE MOBILITAT





Divisions

Entreteniment i telecomunicacions al 
pacient.

Connectats i entretinguts

e-Salut: Connectats al HIS des de 
qualsevol lloc.

Tota la informació a la mà.



Referent Europeu en telecomunicacions per Hospitals



Necessitat d’adoptar una plataforma de mobilitat

Si disposes de tota la informació, perquè no aprofitar-la?

A ISERN Medical Telecom hem desenvolupat una solució optimitzada que permet accedir 
al HIS en qualsevol moment i des de qualsevol lloc.



Demostració Alexia

Funcionament Alexia a hospitalització 
CHV



Demostració Alexia

Funcionament Alexia funcionalitat metge



Beneficis

Beneficis objectius:

✓ Seguretat: Identificació del 

professional, pacient i medicació 

administrada.

✓ Traçabilitat de cada acció del 

professional.

✓ Eficiència: automatització dels 

processos, eliminació de duplicitats 

i errors.



Beneficis

✓ Més temps amb el pacient

✓ El pacient percep més dedicació cap a ell.

✓ Menys treball administratiu 

✓ Més temps per activitats de més valor

✓ Contribueix al compliment del RGPD, evitant la 

visualització de informació mèdica per personal 

no autoritzat.



Demostració Alexia

el millor de nosaltres per al bé comú


