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En el context de l’estat d’alarma per coronavirus,
el Departament de Salut assumeix des del 11
d’abril les competències en centres residencials

Disposar d’informació el més actualitzada
possible és essencial per la gestió de la pandèmia.

Les residències reporten diàriament informació
agrupada que s’està fent servir pels diferents
actors

Però actuar a nivell sanitari és necessària disposar
d’informació individualitzada

Descripció de la necessitat 



Pacient beta que presenta simptomes

Cal traslladar a hospital, es sol·licita ambulància

Arribada a hospital, valoració i ingrés en UCI

Trasllat a Hotel Salut

Derivació a Hotel Salut per millora en símptomes

Convalescència i alta del pacient, sol·licitud de trasllat

Trasllat pacient a residència, la residència 1 està ocupada

31/03/2020 12:00                        31/03/2020 13:15

31/03/2020 13:40                        31/03/2020 14:05

31/03/2020 14:05                        31/03/2020 16:40

09/04/2020 13:00                        09/04/2020 17:20

09/04/2020 17:20                        09/04/2020 17:40

16/04/2020 10:00                        16/04/2020 12:30

16/04/2020 12:30                        16/04/2020 12:45

(*) Estats intermitjos:

triatge, valoració, realització 

de proves, ingrés UCI

(*) Estats intermitjos:

valoració, alta i derivació a 

Hotel Salut, sol·licitud de 

transport sanitari

(*) Estats intermitjos:

valoració, alta del  pacient 

sol·licitud de transport 

sanitari

Exemple de traçabilitat de la situació del pacient

Resid. 1. Tipus C Resid. 2. Tipus A

Resid. 2. Tipus A

Resid. 3. Tipus B



Visió Global de l’Informació

AMBIT ASSISTENCIAL

Destinataris Prals. Professionals i direccions assistencials

Funcions Assistència, Estratificació, ...

Sistema Informació ECAP principalment (altres primàries i HIS 
quan esta a hospitals)

Nivell Cobertura Alt

AMBIT ANALÍTIC

Destinataris Prals. Direccions i analistes de dades

Funcions Reporting, Analítica, Creuament 
dades

Sistema Informació Exadata i eines de reporting

Nivell Cobertura Alt

AMBIT Cens de residents

Destinataris Prals Regions sanitàries, Ens Locals, 
Residències

Funcions Planificació i realització de 
trasllats
Ubicació i traçabilitat de residents
Foto actualitzada de les 
residències

Sistema Informació Resiplus – Aegerus – GdR

Nivell Cobertura ?
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Decret Llei 17/2020

Desprès de l’atribució al Departament de Salut de les competències en l’àmbit dels 
centres de serveis socials de caràcter residencial, el Govern ha aprovat un Decret llei 
que permet a Salut tenir accés a les dades sanitàries i assistencials de les residències 
de Catalunya.

• Totes els entitats han de posar a disposició de Salut el cens de residents amb 
identificació unívoca de les persones institucionalitzades, incloent dades 
sanitàries i assistencials individuals

• Les dades sanitàries i assistencials es podran integrar en sistemes de Salut 
preexistents

• La posada de la informació a disposició de Salut es farà de manera automatitzada
sempre que sigui possible. 

• El Departament de Salut establirà el procediment a emprar i si aquesta és 
automatitzada es farà a través dels proveïdors de serveis TIC de cada 
establiment
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Components funcionals de la solució

Component Descripció

Cens d’equipaments • Permet mantenir les dades actualitzades de les 
ubicacions potencials on poden estar els residents en 
qualsevol moment

• Mapeja la estructura de TASF, de Salut i de les 
Residències

Cens de residents • Permet tenir identificades cada persona dels centres 
residencials

• Permet la visió longitudinal
• Permet vincular-ho a nivell de HCC

Model integració • Per la carrega de dades de residències
• Per la carrega de dades d’ECAP 
• Per l’enviament de les dades a entorn analítica



Model de desenvolupament

1. Fer servir la metodologia que tenim implantada dins del SISCAT
• Treballar amb dades individualitzades
• Minimitzar el doble reporting
• Integracions segures de sistemes per garantitzar privacitat de les dades

2. Fer servir les eines disponibles a salut en particular implementar aquests 
components dins la plataforma RSA (Registres Sanitaris Agregats), atès que és 
una solució que:
• permet una implementació molt ràpida i 
• disposa, sense necessitat d’esforç addicional, de funcionalitats necessàries 

com són la interoperabilitat amb altres sistemes d’informació mitjançant 
serveis web i la càrrega de dades via fitxer

3. En un model col·laboratiu amb els fabricants / integradors IT (eficiències)
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Cens de residents – Dades de la integració de SSII

Dades desitjables
• Codi UP
• Nombre treballadors per categoria
• Dades del resident

- Nom i cognoms
- Data naixement
- Sexe
- Data d’ingrés
- Ubicació (habitació/llit)
- Data de baixa/motiu

• Escales i classificacions
- Barthel
- Lobo
- MNA
- Rockwood
- SPPB

• Dades pròpies COVID-19
- Diagnòstic i data
- Mesures aïllament
- Seguiment del cas: símptomes i mesures

Dades obligatòries
• Dades del fitxer

- Data i hora enviament
- Programari de gestió

• Dades del centre
- Codi residència
- Codi RESES
- Denominació
- Adreça

• Dades de contacte
- Persona de contacte
- Correu electrònic
- Telèfon

• Habitacions
- Llits totals
- Llits ocupats
- Llits disponibles

• Dades del resident
- CIP o DNI
- Estat i data de canvi
(baixa voluntària / expulsat / Èxitus / 
hospital / residència / absent)



Com es reportaran les dades

1. La integració és farà directament amb els sistemes de gestió de les 
residències

2. No serà necessari cap doble reporting
3. S’està treballant amb 3 proveïdors de software

• Resiplus
• AEGERUS
• CDR

4. Són entre 500 i 600 residències 
5. S’ha definit un pseudo-estandard d’integració per qualsevol altre proveïdor 

que es vulgui integrar


