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• Projecte estratègic d’evolució digital de la organització.

• Fonamentat en la gestió intel·ligent de la informació
generada per l’hospital, pel propi pacient-familia i el
seu entorn.

• Que serveixi per generar coneixement i aprenentatges.

• I que aquests puguin retroalimentar tant els
professionals en forma de models d’atenció predictiva
i proactiva, com els ciutadans.

CORTEX



EXPERIÈNCIA 
PACIENT

EFECTIVITAT EFICIÈNCIA

CORTEX
Coneixement

COMMAND
eCARE
Nous models d’atenció no 
presencial

CONTACT

Monitorització i Predicció

Personalització i omnicanalitat

ESPAI DE CONNEXIÓ, DECISIÓ I CONEIXEMENT



Espai CORTEX

Sala Cortex

eCare

Contact Center

Command Center

Video Wall



Atenció proactiva per assolir una 
atenció personalitzada

Model de proximitat virtual

Gestionat amb protocols que autoaprenen
Interacció omnicanal

Objectiu d’esdevenir un"Patient
Engagement Center"

Smart Contact Center 



Xifres clau

18.152 Trucades entrants (Mitja mensual)

92% Trucades ateses

85% resolució en primer contacte
Experiència

Pacient



Què és un Command Center?
Infraestructura física on es 
prenen decisions basades en 
informació en temps real

Democratització de la 
informació: Persones que 
col·laboren i actuen en base a 
informació en temps real, consistent 
i compartida

Visualitzacions dissenyades 
seguint els fluxos assistencials 

que permeten monitorar i aixecar 
alertes usant intel·ligència artificial i 
eines d’analítica avançada



Flux HospitalitzacióUrgències

Bloc Quirúrgic

Command center: Video Wall

Cancer Center UCI

Atenció domiciliària



Model de Predicció de Disponibilitat de Llits

Permet anticipar-se en la presa 
de mesures correctores

Algoritme desenvolupat internament

combinant dades reals del sistema amb

estimacions d’entrades i sortides per

obtenir un predicció diària de disponibilitat

de llits amb 24h d’anticipació



•R, Rastreig: definició abast i anàlisi dels processos

•A, Anticipació: definició de les capes lògiques d’alertes i predicció

•D, Disseny gràfic: desenvolupament dels panells de visualització

•A, Actuació: estandardització de les accions a prendre

•R, Resultats: mesura de resultats i millora continua

RADAR



Command center: Mapa del dolor



L’eCare consisteix en una central de monitorització de 
pacients, ja siguin a l’hospital o a casa, en un espai físic 
dedicat a aquesta tasca i gestionat per un equip de 
professionals multidisciplinari.

Aquest sistema ha de permetre la identificació proactiva 
d’alertes crítiques, que han de servir per anticipar i 
millorar la presa de decisions clíniques, contribuint a 
evolucionar des del model actual de medicina reactiva a 
un altre de proactiu i preventiu.

Projecte e-Care

Telemonitorització
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• El Contact Center és la primera línia d’atenció de l’hospital i ha de ser capaç 
d’anticipar les necessitats dels pacients

• El Command Center és un dispositiu estratègic que permet generar una visió 
holística, en temps real, que possibilita els professionals prendre les decisions 
òptimes en el moment adequat

• Fem ús de l’analítica predictiva per avançar-nos abans que sorgeixin els 
problemes i maximitzar l’ús dels recursos

• És necessari invertir en infraestructura de dades i tecnologia, com 
a palanca per millorar els processos assistencials

• Les organitzacions sanitàries complexes hauran de fer ús d’aquest 
tipus d’eines de forma imprescindible

Conclusions



Gràcies!


