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Projecte ARGOS



La solució aportada amb el projecte ARGOS es compon de tres sistemes:

Projecte ARGOS
La solució aportada amb el projecte ARGOS es compon de tres sistemes: 

SAP ASSISTENCIAL 

Pacient
GACELA CARE SILICON 
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Estació clínica de treball (visió centrada en el pacient):

Projecte ARGOS
Estació clínica de treball (visió centrada en el pacient): 

Nom Pacient – Nom profesional



Projecte ARGOS

El projecte assistencial cobreix l’àmbit de l’atenció especialitzada al llarg dels 8 hospitals de referència de 
l’ICS així com de l’hospital Santa Maria de Lleida, hospital Comarcal del Pallars (Tremp), l’hospital Duran i 
R l (ICO) i l P S it i P Vi iliReynals (ICO) i el Parc Sanitari Pere Virgili.

El pacient com “client” únic
Sistema basat en els problemes de salut del 
pacient
Agilitat en els tràmits administratius
Millor servei, per la integració dels nivells 
assistencials i coordinació dels professionals

Eines pel professional
Millora en la eficiència de l’activitat assistencial 
degut a una millora de la informació clínica 
disponible. 
Eines de suport a la investigació

p p

Eines de suport a la investigació
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Un llarg recorregut en els últims 6 anys
Projecte ARGOS
Un llarg recorregut en els últims 6 anys...



Projecte ARGOS

Sistema SAP compartit amb HUVH i SDPI Barcelona Ciutat: 

SISTEMA VHX

Posibilitat de realitzar peticions  de / a HUVH directament via sistema

Accés ràpid i transparent al historial del pacient en HUVH

HUVH SDPI Bcn Ciutat PSPV Configuracions compartides (petitori, plantilles, documentació, etc…)

Integració amb primària (eCAP): g p ( )

SISTEMA VHX eCAP

Peticions via sistema de primària a l’hospital (Sol. ingrés i Valoració)

Accés i Publicació a la HCICS (història de primària + especialitzada) 
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Planificació general

Gestió del projecte

Definició EO

Definició Agendes i Cicles
Formació

Gestió del canvi 

Definició Agendes i Cicles

Definició Games

Models de funcionaments

Preconfigurats i plantilles

Arrencada

Kick off

Usuaris
Suport

Configuració d’entorns

Rols

Parametrització Desenvolupaments

GACELA

Integracions

Migracions

Adeq ació infraestr ct ra de l’hospitalAdequació infraestructura de l’hospital
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Què és GACELA CARE?

Gacela Care és un Sistema d’Informació Sanitari per a la pràctica cuidadora que permet integrar totes les

intervencions i processos que es realitzen a les diferents unitats de treball que conformen el PSPVintervencions i processos que es realitzen a les diferents unitats de treball que conformen el PSPV.

Dins del present projecte, Gacela Care forma part d’un model comú de metodologia, sistemes i aplicacions que

permet una gestió integrada, assistencial i clínica mitjançant una estació de treball única i adaptada a cada

professional L’objectiu és aconseguir una pràctica clínica que permeti la presa de decisions assistencials ambprofessional. L objectiu és aconseguir una pràctica clínica que permeti la presa de decisions assistencials amb

informació precisa, completa, fiable, segura i confidencial, a qualsevol hora i a qualsevol lloc on es produeixi

l’assistència.

Principals Institucions

+120 hospitals.
+1 500 unitats d’infermeria

Principals magnituds
Institut Català de la Salut 

Gestió de Serveis Sanitaris

Principals Institucions 

+1.500 unitats d’infermeria.
+70.000 llits.
+50.000 usuaris.
+14 anys dedicats al servei de la salut.
16 Hospitals a Catalunya

Gestió de Serveis Sanitaris 

Institut Català d‘Oncologia (H. Duran i Reynals)

Parc Sanitari Pere Virgili 16 Hospitals a Catalunya
Xarxa Assistencial Manresa 

Consorci Hospitalari VIC 
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Què és GACELA CARE?

Seguiment Evolutiu i 
Variables Clíniques.

Gestió de cures  Valoració Integral, 
Registres d’Infermeria i Multidisciplinaris, Plans
de Cures i Agenda de treball

Gestió de la Unitat  Mapa de 
Llits  i Alertes.

de Cures i Agenda de treball.

P i i l b fi i
Ajuda a la gestió de cures i presa de decisions des d’una pràctica clínica basada en l’evidència científica.
Facilita la presa de decisions i la organització del treball en el sistema de salut.
Organitza i simplifica el treball adaptant-se als requeriments de la pràctica professional de cada grup professional i

Principals beneficis 

Organitza i simplifica el treball, adaptant se als requeriments de la pràctica professional de cada grup professional i
de cada usuari en particular.
Estalvia l’aparició d’errors i repeticions innecessàries.
Desenvolupa estàndards en la pràctica cuidadora i Unifica criteris entre professionals.
Prevenir i controlar la variabilitat de l’assistència a través d’un llenguatge comú i una metodologia homogènia

14

Prevenir i controlar la variabilitat de l’assistència a través d’un llenguatge comú i una metodologia homogènia.
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Estructura Organitzativa de Suport
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Accés als sistemes
1 2 3

Prémer dos cops sobre la icona d’accés
ubicada en el escriptori del PC. Seleccionar l’entorn al que vull accedir:

01. PSPV Assistencial Productiu

Introduir les dades d’autenticació:
Usuari: NIF/NIE
Contrasenya: NIF/NIE (lletra amb01. PSPV Assistencial Productiu Contrasenya: NIF/NIE (lletra amb
majúscules)

4 5 6

SILICON

Aquesta contrasenya serà la 
definitiva durant 3 mesos

Seleccionar el sistema.

SILICON

GACELA

Accés al sistema (ex. SAP).



Dubtes i preguntes



FI
Carles Guasch Ramiseiro – Cap de les TIC’s
eMail: cguasch@perevirgili.catsalut.net


