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Desenvolupament demogràfic y atenció sanitària a 
llarg termini 

Digitalització de la societat

Nous requeriments regulatoris 
(medical devices)
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Els sistemes sanitaris de tot el món s'enfronten a l'esgotament dels 
recursos en un moment en que la demanda d'assistència sanitària 
augmenta ràpidament. Els governs s'enfronten a una pressió creixent per 
reduir costos sense afectar ni la qualitat ni  l'accés a l'atenció.

Els governs estan responent amb reformes sanitàries i reconeixen la 
necessitat d'una major col·laboració amb el sector privat i busquen 
solucions a distància, digitals, eficients i de baix cost per reformar 
l'assistència sanitària i abordar els problemes d'esgotament dels recursos.

Es calcula que el nombre de persones grans de 80 anys o més 
passarà de 125 milions el 2015 a 434 milions el 2050 (WHO). El 
canvi demogràfic augmentarà el nombre de persones que 
necessiten atenció a llarg termini amb l'augment de l'edat i la 
longevitat, el risc de patir malalties cròniques augmentarà 
juntament amb la de les discapacitats relacionades amb l'edat.

A mesura que el nombre de persones grans segueix creixent 
juntament amb la seva longevitat, la necessitat d'atenció a llarg 
termini augmentarà significativament per a les persones de 80 
anys o més.

Les economies que han invertit i treballat per fomentar la confiança 
en la digitalització han demostrat actituds més resilients vers als 
darrers reptes econòmics globals.

Les inversions en inclusió i confiança digital són els principals 
determinants de la competitivitat digital. Amb una millor connectivitat, 
les opcions de serveis digitals de valor afegit augmenten de manera 
exponencial, i la necessitat de generar confiança en l'economia digital és 
un aspecte clau.

Increment de la pressió sobre els 
sistemes de salut
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Els dispositius mèdics són productes o equips destinats generalment a un 
ús mèdic i estan regulats a nivell d'estat membre. El Reglament sobre els 
dispositius mèdics i els dispositius de diagnòstic in vitro han introduït noves 
responsabilitats per a l'Agència Europea de Medicaments (EMA) i les 
autoritats nacionals competents en l'avaluació de determinades categories 
de dispositius mèdics. 

Els dispositius mèdics a la UE s'han de sotmetre a una avaluació de la 
conformitat per demostrar que compleixen els requisits legals per garantir 
que són segurs i funcionen segons el previst.

La Transformació del Sector Salut: Reptes



Smart hospital of the future –
Hospital 4.0

Atenció integrada pel tractament de 
crònics

Sistemes de Suport a la Decisió per 
ajudar al diagnòstic professional
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• Enfocament holístic i multinivell de les ciències òmiques: genòmica, 
transcriptòmica, proteòmica, metabolòmica

• Entendre i interpretar els mecanismes complexos de les malalties des 
d'una perspectiva biològica profunda

• Personalització de la medicina per a cada individu, basada en la biologia 
i la interacció amb el fenotip.

• Personalització de tractaments farmacològics i no farmacològics, 
teràpies, rehabilitació

• Personalització de la nutrició amb un fonament biològic i interacció amb 
l'estil de vida

• Planificació, optimització i reenginyeria de processos 
assistencials.

• Centre de control amb “digital twins”, eines de simulació i 
quadres de comandament per a la gestió intel·ligent dels 
hospitals

• Hospitals líquids, hospitalització domiciliària i 
hiperespecialització de serveis intra-hospitalaris

• Robòtica sanitària i Intel·ligència Artificial per a l'automatització 
i el suport intel·ligent

• Dispositius mèdics per facilitar i estandarditzar el diagnòstic, la 
intervenció i el seguiment

• Eines d'autogestió per a pacients i cuidadors
• Eines de col·laboració per a professionals de diferents estaments 

sanitaris i socials
• Serveis avançats: apoderament del pacient, formació, comunicació, 

seguiment, gestió del flux de treball
• Planificació i seguiment del pla d'atenció adaptatiu i flexible
• Pràctica de salut virtual per reduir desplaçaments i visites 

innecessàries i optimitzar i prioritzar les visites presencials de valor 
afegit

• Millorar l'adherència als tractaments, no només farmacològics

Medicina personalitzada
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• Analítica de dades en Medicina: anàlisi i fusió de dades clíniques, 
epidemiològica, biològiques i ambientals

• Aplicació de tècniques estadístiques, però especialment d'Intel·ligència 
Artificial i Machine Learning

• Models predictius i prescriptius
• Sistemes de suport a la decisió clínica per al cribratge, diagnòstic, 

pronòstic, gestió de la teràpia i personalització
• Desplegaments, avaluació i valoració

La Transformació del Sector Salut: Solucions per a ajudar a la transició



Wearables Aplicacions d’entrenament

Gestió remota de pacients
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Portals de pacient i professionals
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La Transformació del Sector Salut: Solucions populars
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Aplicacions de Salut Digital: Aproximació habitual d’aplicacions interactives



Aplicacions de Salut Digital: Hi ha marge per millorar l’experiencia d’usuari

• Les aplicacions mòbils sanitàries (i les notificacions) es poden 
difuminar a l'ecosistema del telèfon personal

• Els dispositius tipus Alexa poden millorar l'experiència a casa, 
però no és suficient.

• Les interaccions digitals amb gent gran encara són difícils. Les 
aplicacions poden requerir registre, configuració, aparellament de 
dispositius, validacions de consentiment informat... etc

• Sensors domòtics a casa (moviment, càmeres) alt cost operatiu i 
baixa flexibilitat després de la instal·lació.



Sensorització - Recollida de dades del pacient de manera contínua i discreta

Interacció: perfils de pacients i reconeixement de comportaments per identificar trets específics

Intervenció: teràpia personalitzada i basada en l'evidència
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• Interacció verbal empàtica de tipus humà per a l'estat cognitiu: reconeixement i síntesi de la parla
• Expressió i reconeixement de gestos per a l'estat emocional: visió per ordinador
• Detecció biomètrica per a l'activitat física: sensors inercials, de pressió i presència, GPS, EMG, etc.
• Detecció fisiològica de l'estat de salut: ECG, pulsioximetria, pressió arterial, glucometria, etc.
• Sensors ambientals per context: temperatura, humitat, contaminació, etc.

• Context personal: suport familiar, coneixements informàtics, socioeconòmic, cultural, llar, barri
• Física: sedentarisme, temps d'activitat, intensitat, son, rutines, ingesta d'aliments, nutrició, preferències
• Cognitius: autonomia, nivell de decadència, memòria, llenguatge, funcions executives
• Emocional: estat d'ànim, qualitat de vida, depressió,
• Socials: aïllament, solitud, vincles socials, relacions socials, comunitat

• Farmacològic: suport, informació, recordatoris, rutines, compliment
• Foment d'hàbits saludables: activitat física, bon son, alimentació saludable
• Estimulació cognitiva i suport emocional: jocs de memòria, assessorament, suport
• Rehabilitació física: exercicis, orientació, recompenses
• Gamificació, missions, models de canvi de comportament, empoderament del pacient, comunicació

Aplicacions de Salut Digital: Avantatges de la robòtica



Robòtica Assistencial

MoveCare is a project funded by the European Commission under the H2020 
Framework.
Programme H2020-ICT-26b-2016 System abilities, development and pilot 
installations. GA 732158

Integració de múltiples actors tecnològics de manera coordinada



Per ajudar les persones grans a mitigar la solitud, promovent hàbits saludables i interacció social

HRI HARU Social Robot                                   PAL Tiago - Assistive Robot 

Robòtica Assistencial



HRI HARU - Assistència multimodal a la salut 
psicològica, cognitiva i mental

SHARK - Serveis d'assistència per a persones grans 
amb risc de desenvolupar afeccions de salut 
mental suportats per plataformes robòtiques 
empàtiques i col·laboratives a casa.

HARU = Empatia: llenguatge natural, signes verbals i no 
verbals, intuïtiu, compromís emocional

Objectiu: Proporcionar suport emocional
Companyia – Tranquil·litat – Alegria

Assistents robòtics de sobretaula



La tecnologia ABLE ajuda a caminar a persones 
que viuen amb lesions medul·lars

Primer exoesquelet lleuger, fàcil d'utilitzar i 
assequible que restaura la capacitat de 
caminar de les persones amb paràlisi de les 
extremitats inferiors

Exoesquelets

https://eithealth.eu/product-service/able-human-motion/



• Facilitar i accelerar l'aplicació de tecnologies robòtiques en 
l'àmbit sanitari.

• Millorar els resultats i la qualitat de l'atenció als ciutadans 
europeus.

• Construir el potencial del mercat global.

DIGITAL INNOVATION HUBS

IN HEALTHCARE ROBOTICS

Accions de foment de la robòtica



Lluita contra el COVID-19

9 projectes finançats

Des de la desinfecció fins a la logística, passant per 

la telerehabilitació



Gràcies


