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Del disseny a la implantació: Reptes, resultats 

assolits i lliçons apreses.
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Al començament...



1.Situació actual?
2.Què volem aconseguir? Objectius. 
3.Què ens impedeix aconseguir-ho?
4.Què podem fer per eliminar els 

problemes i arribar als objectius?
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Discontinuitat del procésDiscontinuitat del procés

Treball en sitgesTreball en sitges

Desconeixement de la feina dels altresDesconeixement de la feina dels altres



Sistemes operatius que no es parlenSistemes operatius que no es parlen

Discomfort amb la tecnologiaDiscomfort amb la tecnologia

Registres a màRegistres a mà
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3 quiròfans diferents

3 unitats de preparació
diferents



Unitats de preparació Quiròfans









Identificació única
Pacient

Procés hospitalització

Informació familiars

Procés ambulatori Procés quirúrgic

MODEL DE TRAÇABILITAT PACIENTS

Gestió de 

pacients



Hospitalització

Urgències

Sala d’espera

Trànsfert Pre-recovery Quiròfan Post-recovery Hospitalització

Alta

Hosp. intensius

Sol·licitud pujada 
pacient

Sol·licitud trasllat
Pre-recovery

Sol·licitud trasllat
quiròfan

Sol·licitud trasllat 
recovery

Sol·licitud trasllat 
planta

Sol·licitud trasllat intensius. 
- Quan s’activa: en genera la sol·licitud 

trasllat trànsfert

SMS SMS SMS

SMS

CMA 

Avis familiars 
telefònicament

CONVENCIONAL

Avisar familiars sala 
d’espera

SMSAvis familiars 
presencial

Pacient extra

MOBILITZACIONS DE PACIENTS EN EL PROCÉS QUIRÚRGIC

TESEO

Ubicació del pacient

Acció de ZellApp

Avis familiars per 
informació en breu de la 
cirurgia



















Com ha impactat
la pandèmia per 

SARS-Cov-2 en els
processos?
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Reptes
1. Gestió del canvi.

2. Canvi de paradigmes:  empoderament dels professionals, 

primer el procés i després el programa informàtic.

3. Aprendre dels errors. PDCA.

4. Vèncer l'immobilisme.

5. Pro activitat.

6. Capacitat d’innovació.

7. Acceptació per la resta. 
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Què hem aprés?
1. Flexibilitat.

2. Open mind.

3. Treballar sota pressió a vegades és bo.

4. Implantar millores costa, però no tant.

5. És molt millor dissenyar un sistema tecnològic havent-ho provat abans: en paper, pissarres…

6. És molt millor dissenyar un sistema tecnològic  comptant amb la visió de l’usuari final.

7. La participació en el disseny afavoreix l’èxit en la implantació.

8. Cooperació processos-sistemes és fonamental.
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Gràcies!

Luis
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