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Què és ?
És una nova forma de gestionar el pacient fràgil mitjançant les noves
tecnologies que està en concordança amb les prioritats marcades pel Pla de

Salut



Aprop – Què és ?

Apps Professional Sanitari

El professional sanitari “prescriu” apps o el pacient les “adquireix”. Seguiment
per part del professional en ambdós casos.



Què ofereix ?

� Oportunitat de ser un referent en la prestació de serveis sanitaris de
telemedicina partint d’un projecte pilot de 2.000 pacients crònics.

� Plataforma de serveis de telemedicina perquè els pacients fràgils gestionin la
seva malaltia des de casa.

� Inicialment, se centrarà en pacients amb malalties cròniques (DMII, HTA, IC,� Inicialment, se centrarà en pacients amb malalties cròniques (DMII, HTA, IC,
MPOC i Obesitat).

� És una eina complementària als sistemes d’informació assistencials de MT.

� En el marc del projecte s’està duent a terme un assaig clínic per evidenciar quin
impacte té la telemedicina en el control de salut i en el control de la despesa en
pacients fràgils en un proveïdor de salut.



Alguns objectius

� Augmentar l’autonomia del ciutadà.

� Nou canal de serveis. Analitzar com el professional pot compaginar
visites “presencials” amb visites “telemàtiques”.

� Facilitar una atenció integral al pacient fràgil.� Facilitar una atenció integral al pacient fràgil.

� Incrementar el contacte amb el pacient sense incrementar el nº de
visites i aconseguint un millor control i seguiment del pacient.

� Provar l'ús de les TIC en aquest escenari. Plataforma multicanal.
Utilització de gadgets.

� Utilitzar un nou recurs, el pacient.



Alguns compromisos

� Connectivitat / Integració amb el SI del professionals.

� Compliment LOPD.

� Utilització de estàndards TI.

� Possibilitat d’accés a la plataforma via la Carpeta Personal
de Salut.



Cronograma inicial

1er Semestre 2011 2n Semestre 20112n Semestre 2010

Anàlisi Etnogràfic

Recerca de finançament

Anàlisi dels protocols 

assistencials

Anàlisi Etnogràfic

Anàlisi de referències científiques

Pla  de serveis de crònics  MT

Disseny i desenvolupament plataforma

Desenvolupament de serveis 

MT



Estudis científics - Metodologia

La feina d’investigació s’ha centrat en l’anàlisi d’Evidències Científiques enfocat
en l’Impacte de la Telemedicina en la gestió de les següents Malalties Cròniques:
Diabetis Mellitus II, MPOC, HTA, IC y Obesitat

Base de Dades Criteris de Selecció

� Tema: Seguiment de 
Malalties Cròniques 

5327 Estudis 

Malalties Cròniques 
mitjançant la 
Telemedicina

� Tipus estudis –
Metaanàlisis i Assaigs 
Clínics

� Tecnologia Aplicada: 
Home Telemonitoring

178 
Estudis 

Potencials



Estudis cientìfics - Resultats

Reducció Visites a Urgències

Reducció Ingressos Hospitalaris

Reducció Dies d’Estança Hospitalària
31,25%

25,88%

25,90%

36%14%

40%

20%

Reducció Visites a Atenció Primària

Reducció Visites a Especialista Hospital

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55%

10,20%

19,84%

Altres projectes: Plataforma MOTIVA de Philips Healthcare per a la monitorització de Pacients 
amb Diabetes, MPOC i Insuficiència Cardíaca

Plataforma Te Cuida de “Europa Assistance” per a la monitorització de 
Pacients amb Malalties Cròniques

Plataforma TeleMedcare del Grupo NEAT per a l monitorització de Pacients 
amb Diabetes, MPOC, HTA i Obesitat

43%



Projecte Pilot

418

156 MPOC

DM-II

2.000 pacients

n = 2.000

1.034

178

214 Obesitat

HTA

IC



Projecte Pilot
Filtre actitudinal i esquerda digital 

L’actitud d’una persona davant la 
seva malaltia defineix com la 
gestionarà:

• Pacient PERFECCIONISTA
• Pacient PRÀCTICO
• Pacient ENGANYAT• Pacient ENGANYAT
• Pacient PASSOTA
• Pacient NEGAT

El coneixement de les noves 
tecnologies per part dels 
pacients crònics en determina 
l’ús

• Usuari EXPERT
• Usuari AVANÇAT
• Usuari BÀSIC
• Usuari TECNÒFOB

Usuari 

AProp

8.597



Situació actual

� Projecte en “ritme lent” per la situació econòmica i la
dificultat de trobar finançament.

� Participació dels tres CAPs de Sant Cugat amb 12 gestores de
salut, 24 infermeres i 25 metges
� Actualment en marxa recaptació pacients, fase pilot. Més� Actualment en marxa recaptació pacients, fase pilot. Més
complexa de la situació prevista.
� En aquest moments 286 pacients inclosos, dels quals 186
participen de l’assaig clínic i 180 són cas-control
� Més de 300 patologies cròniques controlades.
� Pendent d’incloure els pacients controlats per la Unitat Funcional
de Crònics i ATDOM.
� En breu utilitzarem Aprop per aquesta última unitat.



Vídeo
Mp4 Avi


