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RESUM   

El projecte mostra el procediment de disseny, de contractació i d’implementació 
d’un sistema de traçabilitat d’instrumental quirúrgic per un parc hospitalari públic 
format per dos centres diferents. S’inicia el projecte fent una revisió de les 
instal·lacions, es revisa la central d’esterilització i el bloc quirúrgic, àrees on 
circula el material quirúrgic que es vol traçar; amb la  finalitat de realitzar un 
circuit hipotètic per on circula l’instrumental a cada centre. El circuit obtingut 
serveix per redactar els documents del concurs públic que es llança per realitzar 
el projecte. De totes les empreses que es presenten per realitzar el projecte, 
s’escull aquella que més s’adapta a les necessitats del centre hospitalari i als 
requisits indicats als documents del concurs. Posteriorment s’inicia el procés 
d’implementació als centres. Durant la implementació s’instal·la a tots els llocs 
de treball corresponents, els equips necessaris per fer el seguiment dels 
instruments. També es crea la base de dades dels instruments i es marquen 
mitjançant una codificació única. Finalment, s’instal·la als equips el programa 
informàtic i el hardware de lectura adient per permetre la traçabilitat completa. 
S’analitzen les diferències entre la fase de projecte i la fase d’implementació i es 
justifiquen les avantatges del projecte. 

  

RESUMEN  

El proyecto muestra el procedimiento de diseño, de contratación y de 
implementación de un sistema de trazabilidad de instrumental quirúrgico para un 
parque hospitalario público, formado por dos centros. Se inicia el proyecto 
haciendo una revisión de las instalaciones, se revisa la central de esterilización y 
bloque quirúrgico, áreas donde circula el material quirúrgico que se quiere 
trazar; con la finalidad de realizar un circuito hipotético por donde circula el 
instrumental en cada centro. El circuito sirve para redactar los documentos del 
concurso público que se lanza para realizar el proyecto. De todas las ofertas 
recibidas, se escoge la que más se adapta a las necesidades del centro y a los 
requisitos indicados en los documentos. Posteriormente se inicia el proceso de 
implementación. Durante la implementación, se instala a todos los puestos de 
trabajo correspondientes, los equipos necesarios para realizar el seguimiento de 
los instrumentos. También se crea la base de datos de los instrumentos y se 
marcan mediante una codificación única. Finalmente, se instala a los equipos el 
programa informático y el hardware de lectura adecuado para permitir la 
trazabilidad completa. Se analizan las diferencias entre la fase de proyecto y la 
fase de implementación y se justifican las ventajas del proyecto. 
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ABSTRACT 

This project shows the procedure of design, procurement and implementation of 
a system of traceability of surgical instruments for a public hospital park 
consisting of two different centers. The project starts by a review of the facilities, 
the sterilization center and the surgical block are reviewed, areas where it 
circulates the surgical material to be traced; with the purpose to perform a 
hypothetical circuit through which circulates the instruments of each center. The 
circuit obtained serves to draft the documents of the public tender that is 
released to perform the project. Of all the offers that are presented for the 
project, is chosen the best suited to the needs of the hospital and to the 
requirements stated in the tender documents. Subsequently, the implementation 
process starts in the centers. During the implementation, it must install at all the 
corresponding jobs, the necessary equipment to track the instruments. It should 
also create the database and mark the instruments through a single coding. 
Finally, it must install to all the equipment the software and the appropriate 
reading hardware to allow the full traceability. The differences between the 
design phase and the implementation phase are analyzed, and the project 
benefits are justified. 
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CAPÍTOL 1: 

INTRODUCCIÓ 

El present projecte  mostra tot el procediment de disseny i implementació d’un 
sistema de traçabilitat d’instrumental quirúrgic en un parc hospitalari públic 
format per dos centres diferents.  

El projecte es centra en la traçabilitat. La traçabilitat és un conjunt de 
procediments, que queden regulats mitjançant una sèrie d’eines específiques, els 
quals permeten fer el rastreig d’un producte o fer el seguiment d’aquests 
materials dins del cicle establert; així com saber en tot moment on estan 
localitzats. A més, ajuda a mantenir un control molt més rigorós sobre els 
materials traçats. L’objectiu primari d’implementar un sistema de traçabilitat 
recau en poder obtenir una major eficiència sobre l’ús dels materials traçats.  

La proposta del projecte és implementar un sistema de traçabilitat d’instrumental 
quirúrgic als dos centres hospitalaris. A tal efecte s’ha de traçar tot l’instrumental 
per poder fer el seu seguiment. Traçar aquests materials permetrà en tot 
moment, saber on estan localitzats, quins processos han seguit a nivell de neteja 
i esterilització, per quin cirurgià, pacient i tractament han passat, en definitiva, 
saber tot l’historial del instrument. Mantenir una traçabilitat tant rigorosa dels 
instruments, a la llarga aportarà molta més seguretat de cara a tota la gent 
exposada a aquests instruments, i també ajudarà a mantenir un control sobre tot 
l’instrumental que hi ha als centres hospitalaris.   

  

1.1. Antecedents  

1.1.1. Estat del art 
 

La traçabilitat és una eina utilitzada en molts àmbits. Als hospitals, la traçabilitat, 
es pot fer a diferents nivells: d’una banda pel que fa a la informació del pacient, i 
d’altra de cara a l’instrumental mèdic.  
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- Traçar la informació del pacient: en qualsevol àrea o especialitat de 
l’hospital es pot disposar de la informació que es desitgi sobre el pacient. 
Ja poden ser des de radiografies fins a endoscòpies digestives que s’ha 
realitzat el pacient, que a tot arreu es pot accedir a aquesta informació. 
Aquest tipus de traçabilitat ja està implementada en molts hospitals, 
pràcticament a tots.  

- Traçar l’instrumental mèdic: hi ha diverses opcions que ja circulen al 
mercat, però en minoria. No són gaires els hospitals que tenen un sistema 
de traçabilitat d’instrumental quirúrgic implementat.  

• La primera opció és traçar només els contenidors o safates, així es 
tenen controlats, però no es te informació sobre el que contenen.  

• La segona opció és traçar només una zona del hospital, com per 
exemple la zona d’esterilització, o bé l’àrea quirúrgica. Traçar 
només una zona deixa el cicle de l’instrumental obert, i només es té 
informació sobre la zona en qüestió.  

• I finalment la última opció, que ve a ser la traçabilitat completa. 
S’ha de traçar tots els instruments i tot el cicle que fan aquests dins 
de l’hospital. Aquesta última opció, no es veu en gaires hospitals. 
Desenvolupar un projecte d’aquesta envergadura en un hospital 
requereix molts diners i moltes hores de dedicació. Avui en dia 
aquest tipus de traçabilitat als centres hospitalaris és una eina poc 
utilitzada encara i representa un valor afegit als hospitals; però hi 
ha en procés directives europees per tal que en un temps proper 
aquest tipus de traçabilitat sigui obligatòria, atès que hi ha en joc la 
seguretat del pacient.  

 
 

Al centre, ja hi ha implementada la traçabilitat del pacient, és a dir, es pot 
consultar informació del pacient en qualsevol àrea; però, no hi ha implementada 
la traçabilitat dels instruments.  

El que es vol realitzar als dos centres, és una traçabilitat completa de tots els 
instruments quirúrgics i de totes les àrees/zones. Així dons s’han de codificar tots 
els instruments i cadascuna de les peces que formen un instrument 
desmuntable. També s’hauran de traçar totes les safates i contenidors utilitzats a 
l’hospital. S’haurà de delimitar el cicle que fa l’instrument dins del centre; des  
que surt de l’àrea d’esterilització fins  que torna a entrar per tornar a ser re 
processat.  

El cicle que realitzen els instruments es divideix en dues zones, que mai en cap 
cas s’han de creuar:  

1. Zona neta: agrupa totes les zones on els instruments van ja esterilitzats. 
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2. Zona bruta: comprèn des del bloc quirúrgic on s’embruten els instruments, 
fins a la zona d’esterilització.  

En punts estratègics d’aquest cicle es col·locaran els lectors de codis que serviran 
per tenir l’instrumental en tot moment controlat i localitzat.  

El centre hospitalari vol implementar aquest sistema de traçabilitat tant complet 
per tal d’augmentar la seguretat del pacient i del treballador, i tenir un control 
més exhaustiu i complet sobre l’ús dels instruments, en definitiva una millor 
gestió en aquest àmbit.  

 

1.1.2. Traçabilitat 

 

S’entén per traçabilitat, el conjunt de procediments preestablerts i autosuficients 
que permeten conèixer l’històric, la ubicació i la trajectòria d’un producte en un 
moment donat i amb l’ajut d’unes eines determinades. En el cas del projectge, es 
tracta d’un instrument quirúrgic al llarg del cicle que fa aquest dins de l’hospital. 
Es pot descriure la traçabilitat com a “seguiment d’un producte” o bé “rastreig 
d’un producte”.  

Per contextualitzar el terme traçabilitat a Europa, s’ha de remuntar a l’època de 
les crisis alimentàries. Crisis com la de l’encefalopatia espongiforme bovina 
(vaques boges), la febre aftosa, la pesta porcina, etc, fan que els consumidors 
perdin la confiança en els productes, i tractaments d’aquests, i per tant exigeixin 
informació veraç. D’aquí surt el concepte de traçabilitat, per tal de donar una 
resposta i una informació al consumidor, que es tradueix en una seguretat de 
cara a l’aliment. És en aquest moment que es comencen a traçar els aliments, 
per tal de conèixer tot el recorregut que fan abans d’arribar a mans del 
consumidor.  

Avui en dia la traçabilitat s’aplica a molts llocs. Un exemple ben clar és tot el 
sector alimentari; començant per la fabricació, l’envasa’t i fins que el rep el 
client, els productes estan traçats, i en tot moment es coneix on està, d’on ve i 
com s’ha manipulat.  

Un altre sector on la traçabilitat té un pes important és el sector de la 
construcció. Avui en dia les empreses constructores i els clients volen controlar i 
tenir un bon registre dels productes que es fan servir a les obres. Inicien la 
traçabilitat quan el producte surt de la fàbrica. De cada producte es guarda 
informació en relació a: certificats de qualitat, dades del proveïdor, remissions de 
compra, proves de laboratori, dates de fabricació, etc. En definitiva tota la 
informació que el client desitgi. Altres sectors que també apliquen traçabilitat per 
tenir controlada la producció són els sectors de l’automoció, l’aeronàutica, la 
distribució logística, l’electrònica de consum, etc.  
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La traçabilitat té moltes utilitats; entre elles, serveix per localitzar ràpidament 
qualsevol producte, automatitzar lectures i immobilitzar ràpidament un lot de 
productes si es detecta algun problema. En quan a l’instrumental, la traçabilitat 
ens permet disposar d’informació sobre l’historial d’aquest, realitzar una 
segmentació adequada durant el cicle que fa dins del centre hospitalari, 
garanteix el seguiment de tot el procés de tractament del instrument i permet 
verificar el seguiment d’aquest en tot moment, en definitiva conèixer tots els 
processos pels quals ha passat el instrument.  

Hi ha molts avantatges a l’hora de treballar amb sistemes traçats. D’una banda, 
ajuda a mantenir un control molt més rigorós del material traçat, i d’altra 
proporciona seguretat als usuraris d’aquest material. De manera general, en tots 
els àmbits, la traçabilitat a nivell de control ajuda a: 

• Control d’estocs / optimització de gestió d’estocs. 

• Optimització dels processos productius, d’emmagatzematge i de 
transport. 

• Localització immediata del lot / contenidor o instrument en el nostre cas. 

A nivell de seguretat, la traçabilitat permet: 

• Control de processos productius. 

• Provoca confiança entres els consumidors: el saber que un producte està 
traçat, és un indici de seguretat per al consumidor, ja que com a mínim 
significa que aquest producte està controlat, i li aporta  valor afegit. 

• Augment de la seguretat. 

D’altra banda, tenir un sistema traçat millora la imatge comercial de la empresa, 
en el nostre cas, l’hospital. 

La traçabilitat pròpiament dita no té grans dificultats a superar, només a l’hora 
de fer la implementació del sistema general s’ha de tenir en compte: 

• Cost d’implementació del sistema de traçabilitat. 

• El temps emprat per decidir el grau de traçabilitat que s’implementarà i on 
s’aplicarà. 

Cal destacar que la traçabilitat és aplicada per raons relacionades amb la millora 
del servei que ofereix l’hospital, que es tradueix en un millor servei per als 
clients principalment en l’àmbit de la seguretat. 

 

En relació a la traçabilitat que es vol dur a terme a l’hospital, cal tenir en compte 
que, per un costat es traçaran tots els instruments o parts del instrument si 
aquest es desmunta; i, per l’altre es traçaran les safates (caixes) i els 
contenidors on s’emmagatzemen els instruments abans de l’esterilització. És 
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important traçar les safates i contenidors a nivell de seguretat, atès que si el 
procés d’esterilització no s’ha realitzat correctament, i es detecta aquesta errada 
en un instrument, significarà molt probablement que tot el contenidor o safata on 
venia aquest instrument també estarà en mal estat, i, per tant, serà fàcil de 
localitzar i fàcil de retirar del cicle per tornar-li a realitzar el tractament estipulat.  

 

La traçabilitat es pot realitzar mitjançant diversos tipus de marcatge i diversos 
tipus de codificació. 

Existeixen dos tipus de marcatge d’instrument: el làser i la micropercussió. 

• Làser: marcatge que permet crear marques permanents de màxima 
qualitat i sobre tot tipus de material. Els instruments es marquen 
mitjançant la incidència del feix de llum làser generada per una font de 
díodes, i es transmet sense pèrdua de potencia a través d’un medi de 
fibra òptica.  

 

• Micropercussió: marcatge que realitza una sèrie de perfusions, de 
dimensions molt minúscules al instrument. És un marcatge permanent, 
d’alta qualitat i molt fiable. Els instruments es marquen mitjançant una 
màquina de micropercussió.  

  

Pel que fa a la codificació, el codi més conegut i el més utilitzat és el codi de 
barres, però per tal de traçar l’instrumental quirúrgic no serveix, atesa la seva 
gran mida física.  

Els diferents tipus de codis són: 

• Alfanumèric: És un sistema numèric en base 36 que utilitza per a la seva 
representació els símbols: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M, 
N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z, on les lletres poden estar en majúscules i 
minúscules (Figura 1.1., a). 

 

• Codi de barres: Codi basat en la representació d’un conjunt de línies 
paral·leles de diferent gruix i espaiat que contenen informació precisa. El 
codi de barres és únic i global, i té forma rectangular (Figura 1.1., b). 

 

• QR (codi de resposta ràpida): Codi bidimensional amb una matriu de 
propòsit general dissenyada per fer un escaneig ràpid de la informació. Té 
una forma quadrada (Figura 1.1., c). 
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• RFID (identificació per radiofreqüència): Sistema que utilitza una etiqueta 
RFID per localitzar. Tot i ser una de les codificacions més utilitzades, en la 
traçabilitat d’instrumental quirúrgic no serveix, ja que modifica el 
instrument a l’injectar el xip (etiqueta), a part, pot produir interferències 
electromagnètiques amb les etiquetes metàl·liques (Figura 1.1., d).  

 

• Datamatrix o codificació de dades 2D: Sistema de codificació bidimensional 
que permet la generació d’un gran volum d’informació en un format molt 
reduït, amb una alta fiabilitat de lectura (es pot arribar a llegir amb un 
20% – 30% del codi danyat). El codi pot estar en cel·les blanques i 
negres, en el cas que estigui marcat amb làser, o poden ser cel·les 
perforades i no perforades, en el cas que estigui marcat amb 
micropercussió. La codificació pot ser de forma rectangular o quadrada i 
de dimensions molt petites (Figura 1.1., e). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3. Instrumental quirúrgic 
 

L’instrumental quirúrgic és el 
conjunt d’instruments mèdics 
que utilitza el cirurgià com a 
eina per realitzar un 
procediment quirúrgic, una 
operació. El material quirúrgic 
bàsic es classifica segons la 
seva utilització, la funció que 
té el instrument, hi ha set 
grans blocs, que són de gran 
importància a l’hora de 
separar les caixes 
d’instruments quirúrgics per especialitat: dièresi, dissecció, hemostàsia, 
exposició, aprehensió, exploració i síntesi; informació útil de cara al muntatge de 

Figura 1.2. Exemples d’instrumental quirúrgic 

Figura 1.1. Exemples de codificació 
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les caixes. El disseny de l’instrumental està fet tècnica i científicament per a la 
utilització en l’àmbit de l’àrea quirúrgica. Són dissenys que permeten al cirurgià 
fer la seva feina el més còmode i ràpidament possible, arribant a totes les parts 
del cos necessàries d’acord amb l’especialitat quirúrgica que es practiqui i el tipus 
d’intervenció. L’evolució de l’instrumental quirúrgic, fa que cada vegada els 
instruments siguin menys invasius pel pacient; és a dir, la part de el instrument 
que penetra dins del cos cada vegada és més petita, per tal d’intentar disminuir 
els efectes col·laterals que es poden produir.  

 

Els materials utilitzats per fer els instruments quirúrgics han de tenir una sèrie de 
propietats específiques per fer-los resistents a la corrosió quan s’exposen a la 
sang, els líquids corporals, les solucions de neteja, l’esterilització i l’atmosfera. Hi 
ha múltiples variacions de materials per fabricar instruments quirúrgics, però el 
més utilitzat, per les bones propietats que presenta, és l’acer inoxidable: 
bàsicament és un aliatge de ferro amb crom i carbó, al qual s’hi afegeix níquel, 
manganès, molibdè, sofre i altres elements si es vol fer més resistent a la 
corrosió o més fort. És imprescindible que l’instrumental sigui inert, no magnètic, 
d’aliatges durs, fort i lleuger de pes.  

En quant al re processament de l’instrumental quirúrgic, s’han de seguir unes 
pautes molt estrictes, atès que cal garantir la seguretat dels pacients. En primer 
lloc, cal fer una prèvia neteja en la qual s’elimina tota la brutícia visible: 
eliminació de les restes orgàniques, la sang, els líquids corporals, els teixits, etc. 
Seguidament l’instrumental s’ha de desinfectar mitjançant aigua i un 
desinfectant. Hi ha dos procediments per desinfectar el instrument: manualment 
o a través d’una màquina, que pot ser una màquina d’ultrasons o una 
termodesinfectadora. Quan desinfectem el material estem destruint els possibles 
microorganismes patògens que puguin haver-hi al instrument. És important 
desinfectar tots els instruments que entrin en contacte amb el pacient, i totes les 
diferents parts de les quals estan formats. El desinfectant més utilitzat avui en 
dia és l’àcid peracètic ≤ 1%. I per últim l’esterilització del material. Esterilitzant 
el material, s’aconsegueix destruir totes les formes possibles de vida microbiana 
que puguin estar presents a l’instrument. Per què el material es pugui esterilitzar 
ha d’estar completament sec i net, i prèviament empaquetat en contenidors, 
paper crepat o tela de cotó, en cas contrari, no es te la garantia de que 
l’esterilització es faci correctament. Hi ha diverses maneres d’esterilitzar els 
instruments: amb calor sec, amb vapor d’aigua o utilitzant productes químics 
com ara l’òxid d’etilè, el formaldehid, el peròxid d’hidrogen, etc. El calor sec 
consisteix en injectar aire sec als forns per tal que els bacteris i les espores es 
dessequin produint-se una coagulació de les seves proteïnes. El vapor d’aigua o 
autoclau funciona destruint els bacteris o espores mitjançant vapor. El vapor 
d’aigua penetra dins de les cèl·lules provocant la seva mort. Aquest procés és 
més ràpid, eficaç, segur i econòmic, i no produeix residus tòxics. En tots els 
sistemes d’esterilització hi ha controls de seguretat per confirmar si s’ha fet 
correctament el procés d’esterilització. Els controls són químics o biològics.  
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La figura 1.3. mostra una central d’esterilització, la zona on es fa tot el re 
processament del material quirúrgic. La  A indica la zona on es fa el previ rentat 
a l’instrumental, el rentat a mà. La B senyala les rentadores: les màquines 
d’ultrasons o termofesinfectadores. I el punt C indica la zona on estan situats els 
esterilitzadors.    

 

Figura 1.3. Central d’esterilització 

 

Existeix una normativa, UNE-EN 556-1:2002 [1], que regula el tractament dels 
productes sanitaris a nivell de esterilització, en la que bàsicament prima la 
realització dels tres passos descrits anteriorment, i la manera d’emmagatzemar 
el material una vegada està esterilitzat. Mai es pot obrir un contenidor que 
contingui instruments quirúrgics si no s’està al quiròfan o a l’àrea quirúrgica. Si 
el contenidor s’obre haurà de tornar a passar tot el procés d’esterilització, ja que 
es considera que les zones que no són els quiròfans o l’àrea quirúrgica són zones 
brutes i, per tant,  poden contenir  microorganismes bacterians nocius. El 
material ha d’estar lliure de microorganismes quan entra en contacte amb el 
pacient. 
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1.2. Abast 

1.2.1. Objectius  
 

Implementar tot el sistema de traçabilitat al centre es fa amb uns certs 
propòsits. 

L’objectiu principal del projecte és estudiar, analitzar, dissenyar i implementar un 
sistema de traçabilitat d’instrumental quirúrgic, amb el propòsit de proporcionar 
al centre hospitalari una solució als objectius plantejats. Els objectius plantejats 
són molt diferents entre ells, però a l’hora molt lligats: 

- La millora de la gestió instrumental. 

- L’estalvi econòmic. 

- El més important, la seguretat. 

En relació a la gestió de l’instrumental, s’ha de tenir en compte que el centre 
hospitalari te molts instruments quirúrgics, que al ser un volum tan gran, 
dificulta el control d’aquests. La instal·lació del sistema de traçabilitat, que 
requereix marcar tots i cada un dels instruments, ajudarà a mantenir un control 
sobre aquests. Gràcies al sistema de traçabilitat es pot conèixer, a part d’on es 
troba el instrument en tot moment, molta informació més sobre els instruments 
que avui en dia no està tant organitzada. Es podrà tenir constància del número 
de reparacions que es fan als instruments, quins són els instruments que més 
fallen o es trenquen i, per tant, que s’han de reparar més vegades. Es veurà si 
els instruments que es solen trencar són de la mateixa casa o procedeixen de 
diversos fabricants, es tindrà més controlada la vida útil de l’instrument, es 
podrà determinar si hi ha instruments que no s’utilitzen mai, o en el cas contrari 
si hi ha instruments que s’utilitzen molt i que per tant es desgasten més o no. En 
definitiva, un control més exhaustiu i complet de l’instrument quirúrgic, que  
ajudarà a portar una millor gestió de tots els instruments de l’hospital.  

Pel que fa a l’estalvi econòmic, serà possible gràcies a la millora de la gestió 
instrumental. L’hospital cada any destina un cert pressupost per a la compra 
d’instrumental quirúrgic, llur cost és elevat. Si internament es du a terme un bon 
control dels instruments que hi ha, s’optimitzarà la compra d’aquests en quan a 
tipologia i qualitat. Amb el sistema de traçabilitat es coneixerà les vegades que 
s’han de reparar els instruments, per tant si es detecta que un instrument 
requereix continuades reparacions, facilitarà la presa de decisions en relació a la 
seva adquisició. Així mateix, també es podrà prendre decisions de compra o no 
de material, atès l’ús que els cirurgians facin de determinats instruments. Un 
altre aspecte a tenir en compte pot ser que si hi ha masses instruments que fan 
una mateixa funció, es pot optimitzar la seva compra. Decisió de prou 
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complexitat quan es parla de tants instruments i un total de 17 quiròfans que 
treballen simultàniament que en fan ús. En definitiva, el sistema de traçabilitat 
aporta un control en relació al volum d’instruments quirúrgics i, per tant 
afavoreix la gestió de l’estalvi econòmic, que, sense deixar de costat la 
seguretat, és també un element important a tenir en compte en la gestió 
d’entitats públiques.   

I per últim i més important: la seguretat. En l’àmbit mèdic, es denominen 
infeccions nosocomials, a aquelles infeccions que són contretes per pacients 
ingressats en un parc hospitalari. Avui en dia, segons la Organització Mundial de 
la Salut, entre un 5% i un 10% dels pacients dels hospitals de països 
desenvolupats, contrauen infeccions als centres hospitalaris. Mantenir un control 
continu a la hora l’esterilitzar el material, pot preveure molts casos de pacients 
infectats al centre hospitalari degut al mal estat del instrumental quirúrgic.  Si 
per exemple, un pacient arriba infectat al hospital i es determina que la infecció 
ve donada per contacte amb un instrument en concret. Llavors,  avaluant el 
registre de l’instrument, que prèviament estarà marcat, es coneixerà tot 
l’historial d’aquest: qui l’ha tocat, per on ha passat, quin tractament ha rebut, 
etc. Per tant es podrà informar a totes les possibles persones afectades sobre el 
problema i se’ls podrà fer una revisió de prevenció. Els possibles afectats poden 
ser tant els cirurgians que treballen amb l’instrument, el personal de l’hospital 
que es trobi a quiròfan en aquell moment, les infermeres, el personal que 
s’encarrega del tractament del material o tots els pacients que han estat en 
contacte amb l’instrument. D’aquesta manera, pervenint als possibles contagiats 
augmenta la seva seguretat.  

Un altre dels principals problemes que poden sorgir de cara a l’instrumental 
quirúrgic, és que se’n perdi un durant una intervenció. Duent a terme una 
traçabilitat completa és un dels principal problemes que s’evitaran. Traçar els 
instruments permetrà saber quants d’ells han entrat al quiròfan, i per tant, un 
cop acabada la intervenció, el recompte d’instruments haurà de ser el mateix. Si 
es detecta la mancança d’un, es podrà fer una revisió a temps i descartar 
qualsevol tipus de implicació de la pèrdua amb el pacient. 

En definitiva, portant un control acurat de l’instrumental quirúrgic s’augmentarà 
la seguretat, objectiu molt important en un hospital. 

En resum, portant una millor gestió de l’instrumental, es podrà controlar més 
l’aspecte econòmic i a la llarga estalviar i controlar molt més la seguretat, tant 
per al pacient com per als treballadors del centre. 

 

1.2.2. Objectius específics 
 

Seguidament s’exposen els objectius plantejats per poder realitzar el projecte de 
traçabilitat d’instrumental quirúrgic. Dits objectius són el resultat d’una sèrie de 
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tasques, que acabaran un cop el sistema de traçabilitat hagi sigut implementat, i 
s’hagin pogut veure els resultats obtinguts en comparativa a les expectatives 
inicials del projecte:  

• Realitzar un estudi de mercat. Aquest estudi proporciona molta informació 
necessària, que serà molt útil a l’hora de redactar el plec de prescripcions 
tècniques, i a l’hora de prendre solucions per a realitzar el projecte. Es fa 
una recerca sobre quins altres centres hospitalaris ja tenen implementat 
un sistema de traçabilitat d’instrumental quirúrgic, i s’analitza 
detalladament tant les característiques d’aquest, com les prestacions del 
mateix.  

• Identificació de l’abast del marcatge. S’ha d’identificar tots els instruments 
quirúrgics que hi ha a l’hospital, així com totes les caixes en les que es 
guarden; així ja es pot saber aproximadament quin volum de material s’ha 
de traçar a cada centre hospitalari. 

• Anàlisi i revisió de les instal·lacions del centre. Es fa una revisió de les 
instal·lacions de cada centre, per tal de poder analitzar el circuit que han 
de fer els instruments, i d’aquesta manera, tenir constància de quans llocs 
de treball hi ha aproximadament.  

• Redacció dels documents del concurs públic. Un cop ja s’ha fet un estudi 
de les opcions que hi ha al mercat, i s’ha identificat tot el volum de 
material a traçar, així com els circuits hipotètics, ja es té suficient 
informació sobre el projecte, i es redacten els documents del concurs 
públic. S’ha de preparar i redactar el plec de prescripcions tècniques, 
document on queden descrites totes les característiques del projecte 
segons les necessitats del hospital, per tal que les empreses proposin la 
seva oferta. També es fa púbic el plec de clàusules administratives 
particulars, on consten totes les exigències a nivell de pressupost i 
normatives de contractació. El barem, és el document que hi ha dins 
d’aquest plec, on hi consta com s’avaluarà la oferta, es a dir la puntuació 
que obtindrà cada ítem.   

• Anàlisi de les ofertes rebudes i elecció. Un cop s’han rebut les ofertes de 
les empreses, es fa un estudi de totes elles. S’analitzen detalladament 
totes les solucions ofertes i mitjançant el plec de prescripcions tècniques i 
el barem, es decideix quin projecte s’adapta més a les necessitats de 
l’hospital.  

• Implementació del sistema. Un cop ja s’ha decidit l’empresa adjudicatària, 
s’inicia el procés d’implementació als centres. Primer de tot s’han 
d’adaptar els llocs de treball, a nivell d’instal·lació de nou hardware, per tal 
de poder fer el seguiment de tots els instruments dins de l’hospital. 
Paral·lelament a la instal·lació dels nous equips (pantalles o monitors, 
lectors de codis i impressores d’etiquetes), s’han de traçar tots els 
instruments dels dos centres hospitalaris. És una de les tasques més 
importants del projecte i que no permet aturar tot el funcionament de 
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l’hospital, per tant s’haurà de fer de manera organitzada i per tandes 
d’instruments. L’empresa adjudicatària, a l’hora de gravar l’instrumental, 
ja anirà relacionant cada codificació amb la seva entrada a la base de 
dades. La base de dades a realitzar, a part de contenir la informació sobre 
tots els instruments de l’hospital, haurà de tenir informació sobre els 
processos de tractament dels materials, el registre de tots els  treballadors 
que faran servir el software, i qualsevol tipus d’informació necessària per 
als usuaris d’aquest sistema. Seguidament s’haurà de carregar tota la 
base de dades creada dins del software de traçabilitat. Finalment s’haurà 
d’implementar el software de traçabilitat a tots els equips de treball 
necessaris, per dur a terme una traçabilitat completa a tot el circuit dels 
instruments dins de l’hospital. 

Per acabar, quan tot el sistema estigui instal·lat als hospitals ja es podrà 
analitzar els beneficis obtinguts, i es podrà comparar amb els objectius proposats 
des d’un inici. 

 

1.3. Normativa  
 

Seguidament s’exposa una llista de les normatives a tenir en compte per 
realitzar el projecte. 

 

1.3.1. Llei de contractació de l’estat 
 

Al ser el centre hospitalari una entitat pública, l’adjudicació d’un projecte de tals 
magnituds s’ha de fer mitjançant un concurs públic al qual hi puguin optar totes 
les empreses que ho desitgin i que compleixin els requisits necessaris.  

L’adjudicació de dit projecte serà regulada per la llei de contractació de l’estat 
[2], llei 30/2007 sobre contractes en el sector públic, en la qual es regula la 
contractació del sector públic, a fi de garantir que s’ajusta als principis de 
llibertat d’accés a les licitacions, publicitat i transparència dels procediments, i 
no-discriminació i igualtat de tracte entre els candidats, i d’assegurar, en 
connexió amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i control de la despesa, una 
utilització eficient dels fons destinats a la realització d’obres, l’adquisició de béns 
i la contractació de serveis mitjançant l’exigència de la definició prèvia de les 
necessitats que s’han de satisfer, la salvaguarda de la lliure competència i la 
selecció de l’oferta econòmicament més avantatjosa.  

L’article 9 de la present llei, determina que el tipus de contracte de l’entitat 
hospitalària amb l’empresa guanyadora serà un contracte de subministrament, i 
en l’article 134 queden regulats els criteris de valoració de les ofertes, el qual diu 
que per determinar l’oferta econòmicament més avantatjosa s’han d’atendre a 
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criteris directament vinculats a l’objecte del contracte, com ara la qualitat, el 
preu, la formula utilitzable per revisar les retribucions lligades a la utilització de 
l’obra o a la prestació del servei, el termini d’execució o lliurament de la 
prestació, el cost d’utilització, les característiques mediambientals o vinculades 
amb la satisfacció d’exigències socials que responguin a necessitats, definides en 
les especificacions del contracte, pròpies de les categories de població 
especialment desafavorides a les quals pertanyin els usuaris o beneficiaris de les 
prestacions a contractar, la rendibilitat, el valor tècnic, les característiques 
estètiques o funcionals, la disponibilitat i cost dels recanvis, el manteniment, 
l’assistència tècnica, el servei postvenda o altres de semblants.  

Els criteris que han de servir de base per a l’adjudicació del contracte els 
determina l’òrgan de contractació (centre hospitalari) i s’han de detallar  en els 
plecs de clàusules administratives particulars o en el document descriptiu. 

En definitiva, la decisió final de l’oferta guanyadora la prendrà el centre 
hospitalari, i queda regulada sota la llei 30/2007. 

 

1.3.2. Llei 14/1986. General de sanitat 
 
 

La llei 14/1986. General de sanitat [3] te com a objecte protegir la salut pública 
i/o la seva pèrdua o deteriorament. Queden regulades les mesures especials en 
matèria de salut pública. D’acord amb l’article 100 de la llei, les persones físiques 
o jurídiques que es dediquin a la fabricació, importació, agrupació o esterilització 
de productes sanitaris i les instal·lacions on es registrin dites activitats, 
requereixen una llicència prèvia de funcionament, atorgada per l’Agència 
Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris. 
 
 

1.3.3. Real Decret 1591/2009 
 
 

El Real Decret 1591/2009 [4] te com a objecte regular els productes sanitaris i 
els seus accessoris. L’article 14 del Real Decret parla dels sistemes, conjunts i 
equips per procediments mèdics o quirúrgics i procediments d’esterilització. 
L’apartat 3 diu que tota persona física o jurídica que esterilitzi material, haurà 
d’optar per un mètode preestablert del annex II del Real Decret. 
 

1.3.4. ISO 9001:2008 
 
 

La norma ISO 9001:2008 [5] en la qual queden regulats els estàndards de 
qualitat. La norma especifica els requisits per un sistema de gestió de la qualitat, 
quan una organització demostra la capacitat per proporcionar regularment 
productes que satisfacin els requisits dels clients, els legals i els reglaments 
aplicables. 
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1.3.5. GS1- Standards 
 

La GS1 és una organització privada dedicada a la elaboració i aplicació de serveis 
mundials i solucions per millorar la eficiència i visibilitat de les cadenes 
d’abastament, la oferta i la demanda a nivell mundial i en tots els sectors. El 
GS1-128 és un sistema estàndard d’identificació mitjançant codis de barres 
utilitzat internacionalment per la identificació de les mercaderies en entorns 
logístics. El sistema GS1-128 garanteix la traçabilitat i el seguiment del producte 
al llarg de tota la cadena del subministrament. El GS1 d’estàndards en la cadena 
d’abastament del sector salut, te com a objectiu proporcionar millores a la 
seguretat del pacient. 
 
 

1.4. Metodologia 

1.4.1. Anàlisi previ 
 

Per poder redactar els documents del concurs públic, primerament s’ha de fer un 
anàlisi que contempli certs aspectes del projecte. L’anàlisi consisteix en realitzar, 
en primer lloc, una revisió de les totes les instal·lacions que és veuran afectades 
pel projecte. Així doncs es revisarà les àrees d’esterilització i els blocs quirúrgics 
dels dos centres. Seguidament s’analitzaran els circuits que fans els instruments, 
per tal de determinar aproximadament els llocs de treball afectats per el circuit i 
el nombre d’equips hardware que caldrà instal·lar per poder fer el seguiment als 
instruments. I per últim s’haurà d’identificar l’abast del marcatge. Tots aquests 
passos previs al concurs, permetran redactar els documents necessaris i aportar 
informació valuosa de cara a la implementació del projecte.    

1.4.2. Concurs públic 
 

Per tal de realitzar tot el projecte a l’hospital es llança un concurs públic, en el 
qual les empreses que estiguin interessades en participar hauran de fer una 
proposta del projecte, tenint en compte les necessitats del centre. Dita proposta 
haurà de ser completa, és a dir, les empreses que es presentin hauran de 
realitzar tot el projecte, no part d’aquest.  

D’entre totes les ofertes rebudes per les empreses que es presentin, s’escollirà la 
que més s’ajusti als requisits del centre, tant a nivell de característiques 
pròpiament dites del sistema, com a nivell econòmic, clàusules que prèviament 
s’hauran descrit al concurs públic.   
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S’analitzarà cada una de les ofertes per separat i es farà una comparació entre 
totes elles, amb la finalitat de determinar la que millor s’ajusta al plec de 
prescripcions i al barem. L’ítem que més pes tindrà a l’hora de fer l’anàlisi de les 
ofertes serà la part econòmica, formada pel preu total del projecte i el preu del 
manteniment anual del software. Desprès vindrà la part tècnica de la qual 
s’avaluarà que en les ofertes rebudes hi hagi com a mínim totes les 
característiques desitjades per el centre. S’avaluarà positivament un servei post 
venda, tant a nivell de reparació d’instrumental, condicions de manteniment, 
resolució d’avaries, etc.   

La solució guanyadora serà aquella que més s’ajusti al barem i al plec de 
condicions llançat al concurs públic.  

1.4.3. Implementació  
 

Una vegada resolt el concurs públic i adjudicat el projecte, s’haurà de començar 
a fer la implementació de tot el sistema de traçabilitat. 

Primerament, caldrà realitzar una sèrie de processos previs a la implementació 
pròpiament dita. De l’oferta guanyadora, es coneixerà el nombre d’equips 
hardware que s’hauran de comprar, les característiques del software, tenint en 
compte les imposades al plec de condicions, i totes les característiques del 
sistema en general. 

Caldrà adquirir i instal·lar tot el material necessari, implementar la base de dades 
i traslladar la informació al software instal·lat prèviament a tots els equips. 
S’hauran de traçar tots els instruments quirúrgics, i relacionar la marca de 
l’instrument amb la seva entrada a la base de dades. Una vegada fets tots 
aquests processos ja es podrà posar en marxa el sistema de traçabilitat.  

Al ser un projecte complex i de grans dimensions, la implementació del sistema, 
així com el seu funcionament, serà gradual. 
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CAPÍTOL 2:      

ANÀLISI PREVI 

L’anàlisi previ és l’etapa del projecte en la que es fa l’estudi per poder 
implementar el sistema de traçabilitat. Primer es fa l’anàlisi de les instal·lacions 
del centre,  per així poder realitzar el circuit dels instruments i determinar tota la 
informació necessària, com ara els equips hardware i els llocs de treball, per 
posteriorment realitzar els documents del concurs d’adjudicació.   

 

2.1. Anàlisi de les instal·lacions 
L’anàlisi de les instal·lacions és el primer pas que es realitza de tot el projecte. 
Consisteix en fer una revisió a les zones implicades del centre per saber quina 
magnitud ha de tenir el circuit.  

El sistema de traçabilitat que es vol implementar a l’hospital, afecta 
principalment a dos zones del centre que són àrees estèrils, la central 
d’esterilització i el bloc quirúrgic, per tant l’accés a aquestes àrees s’ha de fer en 
acord amb la normativa. Per tal d’accedir a dites zones, s’ha d’utilitzar roba 
estèril proporcionada per cada centre.  

La revisió de les instal·lacions, serveix per obtenir informació sobre els punts 
claus del circuit que faran els instruments. S’ha de situar les diferents 
instal·lacions que hi ha a cada zona. 
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2.1.1. Centre 1 
 

L’àrea d’esterilització del centre 1, figura 2.1., consta de: 

 
 

• Un muntacàrregues brut (A) 
• Dos aigüeres (B) 
• Tres termodesinfectafores (C) 
• Tres esterilitzadors (D) 
• Un muntacàrregues estèril (E) 

 

 

 

 

 

 

 

 

El bloc quirúrgic del centre 1, figura 2.2., te: 

 

• Un muntacàrregues estèril (A) 
• Un magatzem (B) 
• Onze quiròfans (C) 
• Dos sales de part (D) 
• Un esterilitzador en punt d’ús (E) 
• Un muntacàrregues brut (F) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Àrea d’esterilització centre 1 

 

Figura 2.2. Bloc quirúrgic centre 1 
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2.1.2. Centre 2 
 

L’àrea d’esterilització del centre 2, figura 2.3., consta de: 

 

• Un muntacàrregues brut (A) 
• Dos aigüeres (B) 
• Tres termodesinfectadores (C) 
• Dos esterilitzadors (D) 
• Un magatzem (E) 
• Un muntacàrregues estèril (F) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El bloc quirúrgic del centre 2, figura XZ, te: 

 

• Un muntacàrregues estèril (A) 
• Sis quiròfans (B) 
• Un muntacàrregues brut (C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La revisió de les instal·lacions permet extreure informació, tal que: el nombre 
sales que hi ha als centres on es fa ús dels instruments quirúrgics, el nombre de 
màquines rentadores i d’esterilització, els magatzems i finalment la localització 
física de tots els llocs determinants del circuit dels instruments. 

 

Figura 2.3. Àrea d’esterilització 
centre 2 

Figura 2.4. Bloc quirúrgic centre 2 
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2.2. Anàlisi de circuits 
 

Seguidament es realitza l’anàlisi del circuits interns que fan els instruments als 
centres hospitalaris. El circuit hipotètic es fa analitzant cadascun dels llocs de 
treball per on hi passen els instruments, tant al bloc quirúrgic com a l’àrea 
d’esterilització, dels dos centres. Fent l’anàlisi de circuits, s’obtindrà informació 
sobre els llocs de treball implicats amb el circuit, i el nombre d’equips hardware 
que seran necessaris. Cal remarcar que el circuit obtingut serà un circuit 
hipotètic, que servirà per poder realitzar la documentació del concurs. El circuit 
final el proposaran les empreses que s’ofereixin a fer el projecte, i aquestes 
també determinaran els llocs de treball adients, i el hardware necessari. 

 

2.2.1. Circuit dels instruments 
A continuació es mostra el circuit que fan els instruments quirúrgics en ambdós 
centres hospitalaris.  

 

• Àrea d’esterilització 
 

Les figures 2.5. i 2.6. mostren els plànols de l’àrea d’esterilització dels dos 
centres hospitalaris. Les lletres indiquen les diferents zones importants del circuit 
que fan els instruments. Destaca dels plànols que tot i ser dos centre diferents, 
els llocs de treball són pràcticament els mateixos. Seguidament s’expliquen els 
dos plànols conjuntament, amb les petites diferències que tenen. 

 

Centre  1:       Centre 2: 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6. Àrea d’esterilització del 
centre 1 

Figura 2.5. Àrea d’esterilització del 
centre 2 
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El punt A situa el muntacàrregues brut. És el punt d’entrada per on arriben els 
instruments que acaben de ser utilitzats als quiròfans. A la recepció del 
muntacàrregues brut s’haurà d’escanejar les safates d’entrada per saber quin 
material ha arribat, també és el punt d’arribada a la zona d’esterilització, per tant 
on es controla tot el material que entra en aquesta zona.  

El punt B indica la zona de rentat manual, que és una possible via de neteja de 
l’instrumental que arriba brut. 

El punt C situa les termodesinfectadores pel rentat de la major part de 
l’instrumental.  Al centre 1 és fins aquí que es troba la zona bruta de l’àrea 
d’esterilització. Quan la rentadora ha acabat, es recull el material des de l’altre 
costat (punt E), l’inici de la zona neta de l’àrea. Al centre 2, una vegada les 
termodesinfectadores han acabat, es recull el material des del mateix costat, on 
la zona encara no és neta, això és degut a que l’hospital és antic. Tot i així l’inici 
de la zona neta, també l’indica el punt E.    

El punt D indica la zona de gestions d’instrumental i d’assemblatge. És l’àrea de 
recepció del material rentat, i on s’assemblen totes les safates/caixes i 
contenidors  abans del procés d’esterilització. Escanejant els instruments es 
sabrà com s’han de muntar les safates i quin programa d’esterilització s’haurà 
d’aplicar a cada  una d’elles. A part, és la zona on s’envia el material si s’ha de 
reparar; mitjançant un lector quedarà constància de quin instrument s’ha enviat 
a reparar, apart d’informació sobre la incidència.  

El punt E indica la zona de preparació de l’embalatge i l’esterilització.  És l’àrea 
on es preparen tots els paquets a esterilitzar. És a dir, tots els embalatges de 
paper que s’hagin d’esterilitzar, com per exemple la roba de quiròfan s’embala 
aquí; i es guarden fins que s’esterilitzen. 

El punt F situa els autoclaus. Els autoclaus esterilitzen tots els instruments i 
safates. S’haurà d’associar tota la càrrega a esterilitzar amb l’autoclau i amb el 
programa/ funció d’aquest.  

El punt G indica la zona de descarrega dels autoclaus, on un lector situat aquí 
indicarà quin és el lloc d’emmagatzematge de les diferents safates. 

El punt H situa el muntacàrregues estèril (net), per on s’envien totes les safates 
al bloc quirúrgic. 

El punt I és la zona d’emmagatzematge de l’instrumental quirúrgic. Al centre 2 
és el magatzem que hi ha situat a la zona d’esterilització, per emmagatzemar les 
safates esterilitzades. El centre 1 només és un petit magatzem per guardar 
certes safates, però la majoria d’elles es guarden directament al bloc quirúrgic.    

 

• Bloc quirúrgic 
 

Les figues 2.7. i 2.8. mostren els plànols del bloc quirúrgic dels dos centres 
hospitalaris. Les lletres indiquen les diferents zones importants del circuit que fan 
els instruments. A l’igual que la zona d’esterilització, en ambdós centres 
coincideixen bastants llocs de treball. A continuació queden detallats dits llocs, 
amb les seves diferències. 
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Centre 1:                Centre 2: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El punt A situa el muntacàrregues estèril (net), és on es fa la recepció al bloc 
quirúrgic del material estèril que puja de l’àrea d’esterilització. Escanejant les 
safates que arriben a aquesta zona es sabrà en quin lloc del bloc quirúrgic s’han 
d’emmagatzemar, ja sigui al magatzem o bé directament als quiròfans. 

El punt B situa el magatzem que hi ha al bloc quirúrgic del centre 1, és un 
magatzem molt petit degut a que la majoria de caixes/safates es guarden 
directament als quiròfans. Al centre 2 el magatzem per guardar les 
caixes/safates esterilitzades es troba a la unitat central d’esterilització.  

Els punts C indiquen els diferents quiròfans i sales de part que hi ha a l‘hospital. 
Aquí és on té lloc la utilització del material, i per tant on s’acaba la zona estèril i 
comença la zona bruta. A cada quiròfan del centre 1 hi ha un armari que serveix 
com a magatzem, d’aquesta manera certes safates que surtin directament del 
muntacàrregues estèril es guardaran aquí. A cada quiròfan hi haurà situat un 
lector, per tenir constància quin material hi ha, s’haurà d’associar la safata amb 
el quiròfan i el pacient. 

El punt D situa el punt de re processament en punt d’ús. És un esterilitzador 
flash, utilitzat per a re processar instruments que s’hagin de fer servir al 
moment. També hi haurà d’haver un monitor i un lector en aquesta zona, per tal 
de poder mantenir la traçabilitat en aquest punt. Al centre 2, no hi ha zona de re 
processament en punt d’ús.  

El punt E indica la zona on es farà el recompte del material una vegada aquest 
hagi sortit del quiròfan. Un lector servirà per indicar si la safata que surt del 
quiròfan està completa, o en cas contrari falta algun instrument. Tan bon punt 
s’ha fet el recompte, el material s’envia cap a l’àrea d’esterilització. 

El punt F indica el muntacàrregues brut, per on baixen les safates amb els 
instruments bruts per re processar a l’àrea d’esterilització.   

Figura 2.8. Bloc quirúrgic del centre 1 Figura 2.7. Bloc quirúrgic del centre 2 
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Un cop finalitzat l’anàlisi dels circuits, ja es te informació per poder determinar 
els llocs de treball implicats i el nombre d’equips necessaris. 

 

2.2.2. Llocs de treball 
 

L’anàlisi dels llocs de treball, és fa per decidir quants equips caldrà adquirir, i 
quantes persones, que mentre realitzen la seva tasca al centre hospitalari, es 
veuen implicades en algun moment amb els circuits anteriorment descrits. 

Per realitzar el càlcul dels llocs de treball adient, es te en compte el nombre de 
gent que treballa amb el material quirúrgic simultàniament, tant a l’àrea 
d’esterilització com al bloc quirúrgic.  

La taula 2.1. mostra en nombre de llocs de treball que hi ha cada centre per cada 
zona. 

 

Llocs de treball Centre 1 Centre 2 

Àrea d’esterilització   

Recepció i rentat 2 1 

Muntatge de caixes/safates 2 2 

Muntatge de paquets 2 1 

Càrrega d’esterilitzadors 1 1 

Gestió i reparació 1 1 

Descàrrega d’esterilitzadors/Enviament material 
al bloc quirúrgic 

1 1 

Magatzem 1 1 

Bloc quirúrgic   

Recepció bloc quirúrgic 1 1 

Quiròfans  11 6 

Sales de part 2 - 

Esterilitzadors en punt d’ús 1 - 

Enviament del material a esterilització 2 2 

TOTAL 27 17 

Taula 2.1. Llocs de treball 
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S’ha considerat que al centre 1, que és més gran que el centre 2, calen més 
persones treballant a l’àrea d’esterilització, ja que també han de re processar 
molts més instruments. En quant al bloc quirúrgic, el nombre de llocs de treball, 
ve en gran mesura determinat pel nombre de sales d’ús d’instrumental quirúrgic, 
per tant els llocs de treball també són més al centre 1 que al 2. 

 

Un cop ja s’han determinat els llocs de treball, s’ha de calcular el nombre 
d’equips hardware necessari per fer el seguiment complet dels instruments. 

2.2.3. Nombre d’equips hardware 
 

Els equips hardware que es requereixen per poder fer tot el seguiment dels 
instruments al llarg del cicle que fan, són bàsicament tres equips diferents. D’un 
costat es necessiten ordenadors o pantalles tàctil, per veure el seguiment; d’altre 
lectors de codis, per fer el seguiment; i finalment impressores d’etiquetes. Les 
etiquetes s’enganxaran a les caixes quan ja estiguin muntades per esterilitzar, i 
contindran tota la informació necessària del que conté cada caixa. Per tant les 
etiquetes han d’aguantar el procés d’esterilització. Els instruments és marcaran 
amb codi datamatrix, atès que la mida dels instruments no permet posar codis 
de dimensions gaire grans. Per tant es necessiten dos tipus de lectors, els lectors 
datamatrix per els instruments, i lectors de codi de barres per les etiquetes de 
les caixes. 
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La taula 2.2. detalla la llista amb tot el material hardware necessari per abastir 
els cicles dels instruments a cada centre. S’ha de considerar que a les zones on 
ja hi ha instal·lat un ordenador, no caldrà posar-hi un de nou. 

 

Hardware Llocs de treball Ordinadors/        
pantalles 

tàctils 

Lectors 
codi de 
barres 

Lectors 
datamatrix 

Impressores 
d’etiquetes 

Centre 1 Recepció i rentat 
manual 

1 - 1 - 

  Termodesinfectadores - - 1 - 
  Muntatge de caixes - - 2 1 
  Muntatge de paquets 1 - 2 1 
  Esterilitzadors 1 1 - - 
  Gestió i reparació - - 1 - 
  Descàrrega 

d'esterilitzadors 
1 - - - 

  Enviament material al 
bloc quirúrgic 

1 1 - - 

  Recepció bloc quirúrgic 1 1 - - 
  Magatzem 1 1 - - 
  Quiròfans - 11 - - 
  Sales de part - 2 - - 
  Esterilitzadors en punt 

d'ús 
1 - 1 - 

  Enviament material a 
l'àrea d'esterilització 

2 - 2 - 

Total 
centre 1 

  10 17 10 2 

Centre 2 Recepció i rentat 1 - 1 - 
  Muntatge de caixes 1 - 2 1 
  Muntatge de paquets 1 - 1 1 
  Esterilitzadors 1 1 - - 
  Gestió i reparació - - 1 - 
  Descàrrega 

d'esterilitzadors 
1 - - - 

  Magatzem 1 1 - - 
  Enviament material al 

bloc quirúrgic 
1 1 - - 

  Recepció bloc quirúrgic 1 1 - - 
  Quiròfans - 6 - - 
  Enviament material a 

l'àrea d'esterilització 
2 - 2 - 

Total 
centre 2 

  10 10 7 2 

TOTAL   20 27 17 4 

Taula 2.2. Hardware a adquirir 
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La taula 2.2. mostra tot el material hardware que s’ha d’adquirir, considerant el 
circuit hipotètic dels instruments i els llocs de treball determinats. És el material 
essencial per poder dur a terme una traçabilitat completa dels instruments.  

 

El següents pas per finalment poder redactar el plec de prescripcions tècniques 
del concurs públic, és identificar tot els instruments quirúrgics del centre que es 
volen traçar. 

 

 

2.3. Identificació de l’abast del marcatge 
 

En aquesta etapa del projecte, s’ha de decidir quins són els instruments mèdics 
que es volen traçar i aproximar el nombre d’instruments que s’hauran de marcar.  

El projecte de traçabilitat d’instrumental quirúrgic, contempla traçar tots els 
instruments de cada centre. S’ha de tenir en compte que hi ha instruments molt 
petits, els quals dificulten el marcatge, però lo ideal serà marcar tots ells. Dels 
instruments que siguin desmuntables, s’haurà de traçar totes les peces per les 
quals estan formats. 

L’hospital no te cap base de dades dels instruments que te, pel que dificulta molt 
saber quants instruments hi ha a cada centre.  

Així dons, s’inicia el procés d’identificació dels instruments mitjançant la creació 
d’una base de dades d’instruments per cada centre hospitalari.  

La base de dades es crea per especialitats, de la manera en la que es munten les 
caixes d’instruments. Així dons, es revisa el contingut d’una caixa d’instruments i 
s’introdueixen dits instruments a la base de dades. Desprès és fa el recompte de 
quantes caixes de la mateixa especialitat hi ha, i s’aproxima el nombre 
d’instruments de cada especialitat. Finalment s’aproxima el nombre final 
d’instruments a marcar.  

Al centre 1 s’ha calculat que aproximadament es marcaran 9.000 instruments, 
mentre que al centre 2 n’hi ha uns 6.000.  

 

Un cop fet l’anàlisi previ ja es te tota la informació necessària per redactar els 
documents del concurs públic.  
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CAPÍTOL 3:         

CONCURS 

D’ADJUDICACIÓ 

El concurs d’adjudicació és el procés en el qual, des del centre hospitalari, es 
llança l’oferta del projecte públicament; per tal que les empreses interessades en 
dur a terme el projecte es presentin com a possibles candidates. Dites empreses 
s’hauran d’ajustar als requisits prèviament establerts als documents del concurs.  

El concurs consta de dos documents, els quals estan molt lligats entre sí. D’una 
banda tenim el plec de prescripcions tècniques del subministrament, i l’altre és el 
plec de clàusules administratives particulars, document redactat pel departament 
de contractació que és l’entorn administratiu i legal del contracte per entregar les 
ofertes. Dins del plec de clàusules administratives trobem l’informe de 
necessitats de la contractació, el barem, el document on queda regulat com 
s’avaluarà les ofertes. 

En aquest apartat es detallen les característiques del plec de prescripcions 
tècniques i del barem. També s’estudien les ofertes rebudes de les empreses 
candidates a fer el projecte, i finalment s’adjudica el projecte a l’empresa que 
més s’adapti a les necessitats del centre.  
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3.1. Plec de prescripcions tècniques del 
subministrament 

 

El plec de prescripcions tècniques del subministrament és un dels documents que 
s’emet des del centre hospitalari per tal de realitzar el concurs públic; és on hi 
figuren totes les característiques desitjades per l’hospital. La informació que 
queda escrita al plec de prescripcions és la única informació sobre el projecte que 
tindran els oferents, per tant és molt important que totes les característiques 
quedin ben detallades i redactades. Mitjançant aquest document, des del centre 
hospitalari, es farà la selecció de l’empresa guanyadora, per tant ha de ser un 
document complet, tant pel que fa a les empreses per poder presentar un bon 
projecte com per al centre per poder fer la correcta avaluació. Els oferents han 
de respectar totes i cadascuna de les exigències establertes, i s’avaluarà 
positivament millores i noves propostes vàlides.  

 

El plec de prescripcions tècniques del subministrament consta de vuit parts: 

1. Descripció del subministrament: És l’apartat on queda detallat en què 
consisteix el concurs públic. S’explica el motiu del concurs públic, que és: 
l’ implementació d’un sistema de traçabilitat de l’instrumental quirúrgic per 
a dos centres hospitalaris, que ha d’incloure el programari i el hardware 
necessari, el marcatge de tots els instruments i les diferents safates i 
contenidors per a la correcta traçabilitat.  
 

2. Proposta tècnica: En aquest punt es descriu la necessitat que tenen els 
oferents a detallar amb la màxima claredat tots els aspectes tècnics 
requerits al plec de prescripcions tècniques del subministrament, així com 
tots els aspectes addicionals que es considerin rellevants de cara a les 
prestacions del sistema de traçabilitat i que puguin ser objecte de la seva 
millor valoració tècnica. També han d’exposar amb claredat tots els 
aspectes referents a les condicions d’instal·lació i termini de lliurament. Cal 
exposar també les característiques del servei tècnic ofert, del servei post 
venda, les condicions de la garantia de l’oferta, etc. 
 
 

3. Proposta econòmica: És el punt on queda descrit com es desitja la 
valoració econòmica.  
 

Es remarca que els licitadors hauran de detallar a la proposta econòmica el preu 
total del sistema de traçabilitat per a cadascun dels dos centres hospitalaris per 
separat amb el preu unitari de cadascun dels components. Així com també haurà 
de quedar reflectit el preu de manteniment anual del software i el preu de cada 
marcatge addicional per cada instrument que es vulgui introduir al cicle en un 
futur. 
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4. Condicions d’instal·lació: Apartat on queden detallades les instal·lacions 
dels dos centres hospitalaris amb les quals s’ha de comptar per 
implementar el sistema de traçabilitat. També es descriuen les 
característiques del sistema de marcatge i del hardware necessari per a la 
implementació. 

S’ha de considerar que el centre 1 consta d’onze quiròfans, dues sales de part i 
una unitat central d’esterilització; i té aproximadament uns 9000 instruments 
quirúrgics a traçar. El centre 2 té sis quiròfans i una unitat central 
d’esterilització; i aproximadament uns 6000 instruments per traçar.   

Analitzant tots els diferents tipus de codificació d’instrumental, s’ha arribat a la 
conclusió que el codi datamatrix és el codi més idoni a implementar en un 
sistema de traçabilitat d’instrumental quirúrgic, a causa de diversos motius: 
fiabilitat de lectura, gran capacitat d’emmagatzematge d’informació i la 
codificació aguanta tots els tractaments que pateix l’instrument al llarg del cicle 
que realitza dins l’hospital. Així doncs, en punts estratègics del cicle és 
col·locaran lectors de datamatrix que serviran per tenir l’instrumental controlat i 
localitzat en tot moment. La identificació de cada instrument ha de ser individual 
i única a cada element del sistema, ja siguin instruments quirúrgics, contenidors, 
safates, equips o persones. El marcatge s’haurà de fer sense perjudicar el 
funcionament tant de la unitat central d’esterilització com del bloc quirúrgic 
d’ambos centres, i en el mínim temps possible. El marcatge tampoc podrà 
suposar un cost addicional per nocturnitat o festivitat.  

A nivell de hardware s’haurà d’identificar amb detall totes les característiques 
tècniques i identificatives associades a la solució proposada; indicant la marca i 
el model, així com les unitats necessàries de cada equip més el preu unitari. 
S’han d’incloure tots els terminals tàctils necessaris per a que el sistema funcioni 
correctament, tenint en compte la ubicació d’aquests per tal de no sobrecarregar 
les diferents àrees de treball. S’ha de tenir en compte que durant el cicle dels 
instruments s’aniran imprimint una sèrie d’etiquetes en codi de barres, tant per 
els contenidors com per les safates, les quals contindran informació sobre tot el 
contingut d’aquests i per el procés que passen. Per tant, en el hardware s’ha 
d’incloure les impressores d’etiquetes. A fi de tenir més comoditat a l’hora de 
treballar, es requereix que els lectors siguin tant de codi de barres com de 
datamatrix i que siguin sense fils.  

Un altre punt important a tenir en compte és la compatibilitat del software i del 
hardware a  implementar amb els equips ja existents a l’hospital, dels quals es 
valorarà positivament la seva utilització, tant per no sobrecarregar zones com 
per evitar la compra de més terminals. 

 

5. Condicions de facturació: És l’apartat on s’exposa quan i com es farà la 
facturació de tot el sistema de traçabilitat. La facturació es farà una 
vegada finalitzi tota la instal·lació i implementació del sistema, així com la 
formació del funcionament del software al personal. 
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6. Circuit de l’instrumental quirúrgic: És el punt on queda descrit 
detalladament tot el cicle que fan els instruments quirúrgics dins de 
l’hospital. S’ha dividit el circuit en dos blocs: la unitat central 
d’esterilització (UCE) i el bloc quirúrgic. 
 

Serà imprescindible que en cada etapa del circuit s’identifiqui el personal, la 
maquinària (si s’escau), l’instrumental (sempre que sigui possible), les safates i 
contenidors, la data i l’hora, i que quedi tot relacionat i es pugui recuperar la 
informació en qualsevol terminal.  

A continuació s’expliquen les accions a dur a terme en cada punt del procés 
(cicle), a mode enunciatiu, però no excloent: 

• Unitat central d’esterilització 

Primerament es fa la recepció de l’instrumental brut, on s’haurà: d’identificar les 
safates rebudes, fer la separació del rentat manual o la termodesinfecció i la 
generació d’un comprovant de recepció. Seguidament es farà el rentat manual on 
s’haurà d’identificar el material i consultar els protocols de rentat manual. 
Després ve el procés de termodesinfecció, on s’haurà: d’identificar les safates, 
associar el material amb l’equip i el programa de desinfecció, així com consultar 
els protocols de rentat automàtic. Tot seguit es fa l’assemblatge de les 
safates/contenidors, on s’haurà de fer: la validació i la generació d’un 
comprovant de la  termodesinfecció, la identificació de l’instrumental peça a 
peça, la gestió de les substitucions i reparacions, les consultes sobre 
l’assemblatge i finalment l’etiquetatge de contenidors.  A part, també s’ha de fer 
l’empaquetat del material individual, on també s’haurà d’identificar l’instrumental 
peça a peça i etiquetar els paquets. Després ve el procés de càrrega dels 
esterilitzadors, on s’identificaran els paquets i contenidors, s’haurà d’associar el 
material amb l’equip i el programa de rentat, i poder consultar els protocols 
d’esterilització. Una vegada finalitzat el procés d’esterilització s’ha de descarregar 
els esterilitzadors, on es farà la validació del procés d’esterilització, s’imprimirà 
un comprovant d’esterilització, s’identificaran els paquets i el magatzem al qual 
han de ser guardats.  Per últim al magatzem s’hauran d’identificar els paquets i 
contenidors per tal de saber la seva zona d’emmagatzematge i imprimir un 
comprovant conforme aquests han estat emmagatzemats al seu lloc. 

 

• Bloc quirúrgic 

A la zona del bloc quirúrgic hi ha la zona de les intervencions, on s’haurà 
d’associar els paquets i contenidors amb el pacient, s’haurà de fer un recompte 
dels instruments utilitzats i no utilitzats al principi i final de cada intervenció i 
també s’haurà d’identificar l’instrumental avariat o malmès. També hi ha la zona 
de re processament en punt d’ús, on s’haurà: d’identificar l’instrumental, 
associar l’instrumental amb el procés de rentat i/o d’esterilització amb la 
màquina corresponent, fer la validació del cicle de la màquina, la generació del 
comprovant de re processament, la identificació del magatzem i de la zona de 
emmagatzematge, i les consultes sobre els diferents protocols de re 
processament. I finalment l’enviament del material a esterilització, on s’hauran 
d’identificar les safates i contenidors i s’haurà d’imprimir un comprovant 
conforme aquests han sortit del bloc quirúrgic. 
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7. Requeriments del sistema de traçabilitat: En aquest apartat s’exposen tots 
el requeriments del sistema de traçabilitat que són necessaris. Està dividit 
en quatre apartats: el primer inclou tot el que ha de tenir el sistema de 
traçabilitat, el segon conté tota la informació sobre el que ha de permetre 
el sistema, el tercer són les exigències mínimes generals del software; i 
l’últim són les exigències mínimes del software per als processos. 

 

• El sistema de traçabilitat haurà d’incloure: 

- Un anàlisi dels processos existents en el circuit de l’instrumental quirúrgic. 
- El parametratge del software de traçabilitat. 
- La creació de les interfases. 
- El marcatge de les peces que permeti la traçabilitat de l’instrumental quirúrgic i 

que s’ha de realitzar mitjançant micro-percussió i amb codificació Datamatrix, 
per donar una major longevitat al codi. 

- Una proposta sobre la creació de la base de dades que gestiona l’instrumental 
quirúrgic. 

- La implementació del sistema de traçabilitat als dos centres hospitalaris. 
- La integració del sistema de traçabilitat amb el Sistema d’Informació Hospitalària 

a través de la relació que s’estableix en el bloc quirúrgic vinculant el pacient amb 
els contenidors i/o l’instrumental que s’utilitzarà en la intervenció 

- La formació del personal. 
- La gestió dels instruments que s’esterilitzen però que s’utilitzen fora del bloc 

quirúrgic. 

 

• El sistema de traçabilitat haurà de permetre: 

- Seguir l’instrumental quirúrgic des del principi fins al final del seu circuit, incloent 
l’etapa del bloc quirúrgic. 

- Conèixer la ubicació exacta dels instruments, ja sigui a la zona d’esterilització, al 
bloc quirúrgic o a reparació. 

- Disposar d’un historial de les manipulacions de cada instrument, i així doncs 
poder generar un informe amb el número d’utilitzacions, reparacions, informació 
de manteniment, etc. 

- Proposar un servei de gestió d’incidències per tal que siguin traçades i a la llarga 
resoldre-les guanyant temps. 

- Proposar una solució de traçabilitat per als instruments transitoris que vinguin, 
estiguin o no marcats. 

- La gestió de prioritats. 
- La gestió dels préstecs. 
- El control de l’inventari a temps real. 
- L’optimització de recursos. 
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• Exigències mínimes generals del software: 

- S’ha de poder instal·lar en un servidor virtual al centre de processament de 
dades del centre hospitalari.  

- Ha de ser accessible a través de navegadors web estàndard, sense necessitat 
d’instal·lar clients en els terminals 

- L’idioma ha de ser castellà o català. 
- Disposar de mesures de seguretat d’accés, mitjançant diferents perfils: perfil 

d’administrador, perfil d’usuari, etc. i permetent afegir o eliminar codis de 
connexió per a l’accés del personal. 

- Ser capaç d’integrar altres mòduls de traçabilitat, així com d’integrar d’altres 
circuits especials dins del principal (com esterilitzadors a punt d’ús). 

- Poder gestionar diferents clients (destinacions pels productes estèrils, ex: 
diferents blocs quirúrgics), diferents àrees dins d’aquests clients (ex: bloc 
quirúrgic, magatzem...), i diferents zones dins d’aquests llocs (ex: quiròfan 1, 
quiròfan 2...). 

- Tenir flexibilitat i adaptabilitat adequades a les necessitats, permetent afegir, 
eliminar o modificar etapes. 

- Permetre incloure i visualitzar fitxes tècniques i documentació audiovisual 
relacionada amb els procediments de desinfecció de l’instrumental i altres detalls 
d’inspecció, específica i principalment en l’assemblatge de safates. 

- Poder validar, amb missatges de confirmació, els paràmetres del circuit i els 
resultats obtinguts en els processos. 

- Generar comprovants per a que es puguin imprimir si es necessari després de 
cada procés. 

- Disposar de mesures de seguretat relacionades amb les etapes del circuit, amb 
missatges d’alerta, si una etapa no es conforme. 

- Permetre al personal del bloc quirúrgic i el servei d’esterilització descriure un 
problema, i que l’alerta aparegui a la zona de d’assemblatge per poder retirar i 
substituir el material afectat. 

- Proposar un instrument alternatiu per falta de disponibilitat i, en cas de no ser 
validat o no ser possible, notificar la falta aquest en la consulta i en l’etiquetatge. 

- Permetre modificar algun pas en cas que l’usuari s’equivoqui. Per exemple, 
modificar la composició d’una safata. 

- Es valorarà que pugui recollir les dades dels autoclaus i de les rentadores 
automàticament. 

 

• Exigències mínimes del software per als processos: 

- Per a cada procés, registrar  com a mínim les informacions següents:  
o Data i hora de l’acció. 
o Usuari que l’ha realitzat. 
o Equip de desinfecció o esterilització relacionat (si s’escau). 
o Instrument o caixa/contenidor/safata. 

- Associar les safates/contenidors i instruments amb els equips d’esterilització i 
desinfecció en cada etapa. 
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- Indicar el destí de l’instrument al sortir de la unitat central d’esterilització. 
- Un cop realitzat un procés amb una màquina, el software ha d’obligar a l’usuari a 

validar el resultat del cicle mitjançant un qüestionari. 
- Durant l’assemblatge, permetre diferenciar visualment els instruments que 

estiguin compostos de diverses peces. 
- Presentar una llista de control formada per tots els elements d’una composició 

per tal de verificar que l’assemblatge de les caixes i de les safates està complet. 
- Gestionar els instruments enviats a reparar i els prestats, amb un control de 

qualitat i de costos. 
- Permetre el recompte dels instruments utilitzats en una operació. 
- Poder distingir els instruments que han estat utilitzats en una operació dels que 

no. 
- Associar l’instrumental utilitzat en una intervenció quirúrgica amb el pacient i 

associar-hi tots els processos de re processament d’aquell material. 
- Permetre mantenir la traçabilitat en el bloc quirúrgic en cas d’imprevistos deguts 

a urgències quirúrgiques. 
- Permetre mantenir la traçabilitat dels instruments dins els circuits alternatius, en 

casos de re processament en punt d’ús. 

  

8. Altres requeriments:  Punt en el que queden detallats la resta de 
requeriments generals. Seguidament es fa una llista detallada: 

- Els equips hauran de ser subministrats amb tot el material necessari per poder 
ésser utilitzat immediatament. 

- S’adjuntaran catàlegs i fitxes tècniques. 
- S’adjuntarà el manual de l’usuari, en format electrònic i imprès, en català o 

castellà. 
- Els equips hauran de ser subministrats, instal·lats i integrats sota les indicacions 

dels responsables del centre hospitalari i sense cap càrrec addicional. 
- S’inclourà un programa de formació per al personal involucrat, tant de bloc 

quirúrgic, com d’esterilització, com personal de gestió i administració del 
software. 

- Ha de presentar-se una proposta de reunions de seguiment per avaluació del 
sistema i petits ajustos de software. 

- Ha de presentar-se l’estructura del servei tècnic, incloent ubicació, temps de 
resposta màxim, temps de resolució màxim d’avaria i currículum vitae dels 
tècnics de manteniment i suport. 

- S’haurà de donar un suport remot del software per tal de poder corregir 
qualsevol incidència en el mínim temps possible. 

- Cal indicar el període mínim durant el qual es garantiran els recanvis dels equips. 

 

Una vegada finalitzat el plec de prescripcions del subministrament, es redacta el 
barem. 

 

 



Sandra Oliveras Gabarre  

 - 42 - 

 

 

3.2. Barem 
El barem, és el document on queden redactades les condicions per les quals el 
centre hospitalari es regirà a l’hora d’adjudicar el projecte. És un document 
imprescindible, atès que els oferents han de tenir-lo per saber com s’avaluarà el 
projecte, per la seva posterior adjudicació, des del centre; i d’altra banda és un 
document indispensable a l’hora de llançar un concurs públic, ja que l’entitat es 
regeix per la llei de contractació de l’estat en la que queda regulada la igualtat 
entre tots els oferents. Mitjançant aquest document el centre s’assegura que 
compleix la normativa, i que imparteix igualtat de cara a tots els oferents, ja que 
s’hi detallen les característiques per les quals el centre es regirà per atorgar 
l’adjudicació.  

El barem consta de 3 apartats, que són els següents: 

 

1. Pressupost del subministrament: és un dels punts més importants del 
barem, ja que queda detallat el pressupost amb el qual compta el centre 
per poder dur a terme el projecte. Per la determinació del pressupost s’ha 
tingut en compte  el cost global del subministrament a tant alçat un cop 
consultat el preu de mercat del mateix. El pressupost es presenta per 
separat per als dos centres hospitalaris, però el total és la suma d’aquests 
més l’IVA corresponent.   
 
 

2. Criteris d’adjudicació: és el punt més important del document, on s’hi 
detallen els criteris pels quals el centre es regirà a l’hora d’adjudicar el 
projecte. Els criteris, tal i com regula la llei de contractació de l’estat, 
s’han dividit en dos: criteris avaluables de forma automàtica i criteris 
avaluables segons judicis de valor. 
 

• Criteris avaluables de forma automàtica: el còmput total d’aquest apartat 
és de 60 punts, on hi entra el preu total del projecte (45 punts), i el preu 
de manteniment anual del software (15 punts). S’ha de tenir en compte 
que  la valoració del preu es fa mitjançant: la valoració màxima del preu, 
el preu menor ofertat i  el preu ofertat en qüestió. 
 

• Criteris avaluables segons judicis de valor: el còmput total d’aquest 
apartat és de 40 punts. Es divideix entre el projecte tècnic (35 punts) i el 
servei post venda (5 punts): 
 
 

Seguidament es detalla com es fa la divisió de punts: 
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• 35 punts per el projecte tècnic: 
 
- 15 punts per la proposta de circuits: 

Es donaran els màxims punts a l’oferta que presenti una definició de circuits de 
l’instrumental més adient, considerant les necessitats del centre hospitalari i la 
definició dels llocs de treballs actuals. Cal considerar les necessitats particulars 
dels dos centres sanitaris, dels serveis involucrats (bloc quirúrgic i esterilització) i 
de la gestió de l’instrumental fora dels circuits d’ús (manteniment). Es valorarà la 
solució completa, incloent software i hardware en tots el llocs de treball i 
l’aprofitament, si s’escau, dels recursos existents. La resta de propostes es 
valoraran de forma inversament proporcional respecte de la millor valorada. 

 

- 10 Punts per la proposta del software: 

Es donaran els màxims punts a l’oferta que presenti un software amb més 
possibilitats que les indicades al plec de prescripcions tècniques i amb 
possibilitats més rellevants. Es valorarà l’adaptabilitat a les necessitats del 
centre, la facilitat d’ús i les possibilitats d’adaptació de l’eina, així com la 
modularitat i les possibilitats d’integració de les comunicacions amb l’equipament 
mèdic de re processament del material quirúrgic. La resta de propostes es 
valoraran de forma inversament proporcional respecte de la millor valorada. 

 

- 3 Punts per la proposta del hardware: 

Es donaran els màxims punts a l’oferta que presenti un equipament hardware 
amb millors prestacions i una solució més robusta pel que fa a seguretat. Es 
consideraran les característiques tècniques dels elements que composen la 
solució presentada. La resta de propostes es valoraran de forma inversament 
proporcional respecte de la millor valorada. 

 

- 5 Punts per les condicions d’implantació: 

Es donaran els màxims punts a l’oferta que presenti unes condicions 
d’implantació de la solució més avantatjoses, adaptant-se als ritmes de treball 
als centres i sense perjudici d’aquests, especialment pel que fa al marcatge de 
l’instrumental i a la generació de la base de dades i posada en marxa de la 
solució. La resta de propostes es valoraran de forma inversament proporcional 
respecte de la millor valorada. 

 

- 2 Punts per les condicions de continuïtat: 

Es donaran els màxims punts a l’oferta que presenti unes condicions de 
continuïtat en relació a la facilitat del marcatge del nou instrumental i els nous 
contenidors i safates que s’incorporin després de la implantació al projecte. La 
resta de propostes es valoraran de forma inversament proporcional respecte de 
la millor valorada. 
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• 5 punts per el servei post venda: 
 

Es donaran els màxims punts a l’oferta de l’equip que presenti les condicions més 
fàcils de manteniment, major capacitat i disponibilitat del servei tècnic i menor 
temps mig de resolució d’avaries i per comparació una puntuació inversament 
proporcional a la resta de les ofertes presentades. Es tindrà especialment en 
compte disposar de connexió remota en cas de problemes amb el software. La 
resta de propostes es valoraran de forma inversament proporcional respecte de 
la millor valorada.  

 

Els criteris avaluables de forma automàtica, la part econòmica, representa el 
60% del total del projecte. S’ha de tenir en compte que el centre hospitalari és 
una entitat púbica, per tant el pressupost té un gran pes. 

Els criteris avaluables segons judicis de valors estan segmentats en diferents 
parts del projecte. La proposta dels circuits, és una de les parts més interessants 
del projecte, ja que s’han de determinar tots els llocs de treball per on circularà 
l’instrumental, i aconseguir així un circuit tancat que representi la seva possible 
trajectòria sense interrupcions. El software és l’altre punt a destacar del projecte, 
ja que és la plataforma virtual sobre la qual es basa el projecte, per tant a de 
tenir les millors prestacions i millor adaptabilitat al centre. Aquests dos ítems, 
són la part tècnica del projecte que té més pes degut a que són els dos punts 
més importants de cara a implementar el sistema de traçabilitat.     

   

  
3. Altres: apartat on queden descrits els punts sobre requisits de solvència 

econòmica i tècnica, penalitats, modificacions, garantia, etc, així com 
alguna recomanació. S’hi detalla: 

- Es requerirà una puntuació mínima de 30 punts en els criteris 
avaluables segons judici de valors per tal de considerar els criteris 
avaluables de forma automàtica 

- Es considerarà baixa temerària qualsevol oferta en que el preu de 
venda i posada en marxa sigui menor al 90% de la mitja aritmètica del 
preu de venda i posada en marxa de les ofertes considerades. 

 
 
El concurs públic es llança mitjançant els dos documents anteriorment explicats, 
una vegada aquest ja està en marxa, són les empreses interessades les que han 
de presentar un projecte que s’adapti a les necessitats. Durant el període que 
separa el dia de llançament del concurs i el dia de l’adjudicació d’aquest, les 
empreses que ho desitgin, poden anar a visitar les instal·lacions d’ambdós 
centres hospitalaris, per tal de poder ajustar el projecte final a les condicions 
d’aquests. 
 
El centre hospitalari fixa una data de tancament del projecte, en la qual es 
recolliran totes les ofertes rebudes per començar a analitzar-les.  
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3.3. Anàlisi d’ofertes 
Una vegada rebudes totes les ofertes de les diferents empreses interessades en 
fer el projecte des del centre s’han d’analitzar totes les solucions. 

Per fer el projecte de traçabilitat, s’han presentat 3 empreses candidates. 
Seguidament s’expliquen detalladament les solucions ofertes per dites empreses. 
Cada empresa ha presentat el projecte tècnic (document que s’estudia); així com 
annexos amb els pressuposts i documentació diversa d’interès per al centre 
hospitalari.  

 

3.3.1. Empresa 1 
 

L’empresa 1 presenta el seu projecte basat en el seu sistema informàtic de 
gestió i control d’esterilització i instrumental. El projecte tècnic està estructurat 
en cinc apartats: 

 

1. Programari: en aquest apartat es troba tota la informació general sobre el 
sistema de traçabilitat. S’exposa tot el contingut sobre la documentació del 
sistema de gestió i control d’esterilització i instrumental. El punt es 
divideix en dos apartats: 
 

• Característiques generals de caràcter descriptiu: 

En aquest apartat es detallen totes les característiques generals del sistema de 
gestió proposat per l’empresa; seguidament es fa una llista amb les indicacions 
més rellevants: 

- El sistema garanteix que els productes esterilitzats compleixin amb els 
requisits establerts de seguretat, control i qualitat. 

- La identificació de les unitats estèrils es realitza mitjançant etiquetes que 
contenen dades del procés d’esterilització al qual s’han sotmès, així com la 
data de caducitat; la identificació es fa de forma única  i unívoca 
mitjançant un codi de barres. 

- El registre d’informació s’automatitza al màxim perquè resulti més fàcil per 
als usuaris del sistema. 

- Després de fer ús del material al quiròfan, la identificació passa a la 
història clínica del pacient, per tal de conèixer quins productes han estat 
emprats en una intervenció quirúrgica, i comprovar la correcta 
esterilització d’aquests. 

- El sistema controla i gestiona tota l’activitat realitzada a la central 
d’esterilització i l’estructura en tres nivells lògics: seguretat i protecció del 
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pacient, control logístic i administratiu i, finalment gestió d’instrumental 
quirúrgic. 

- El sistema informàtic està dissenyat per controlar l’activitat a les diferents 
zones per les quals passa l’instrumental quirúrgic, tant a la unitat 
d’esterilització com fora d’ella. La seva estructura modular permet 
adaptar-se als requeriments del centre tant a nivell de volum d’activitat 
com a nivell de circuits d’instruments. 

- El sistema facilita la comunicació entre la unitat d’esterilització i altres 
serveis, usuaris o proveïdors a través de la gestió logística dels materials. 
Aquesta gestió es realitza a través de peticions de material 
informatitzades, registres de moviments del material, gestió de materials 
pendents de processar i altres aspectes que permeten localitzar i situar el 
material en tot moment. Característica que permet donar una resposta 
immediata a les sol·licituds d’informació i peticions d’esterilització dels 
diferents serveis que són clients de la unitat d’esterilització.  

- Per tal de controlar el consum de béns i l’estalvi econòmic, el sistema 
informàtic ofereix informació i permet realitzar consultes sobre: control 
d’avaries dels esterilitzadors i rentadores, aprofitament d’esterilitzadors, 
material fungible. 
 

• Característiques tècniques de caràcter funcional: 

Punt on es descriu tota la informació rellevant del sistema per tal de ser 
implementat al centre hospitalari; es detalla en cada punt de treball les 
característiques necessàries proposades per al correcte funcionament del sistema 
de traçabilitat. A continuació es fa una descripció del circuit proposat per 
l’empresa amb les funcionalitats dels diferents llocs de treball o mòduls: 

L’apartat es divideix en dos grans blocs, els quals fan referència a la central 
d’esterilització i al bloc quirúrgic; en ells es detalla la llista d’informació que 
contindrà el software en cada mòdul. 

 

 

Central d’esterilització: 

- Mòdul d’entrada. Recepció del material brut: el software contindrà 
informació sobre la data i l’hora de la recepció del material rebut, l’operari 
que el rep, el seu origen, quin material s’ha rebut i el registre d’incidències 
i observacions relacionats amb la recepció del material. Apart, el software 
permetrà portar un control de prioritat d’ús (per si certs instruments tenen 
més preferència que d’altres), generarà informes estadístics referits a les 
entrades per origen i operari i permetrà la consulta de la localització del 
material a la pantalla. 
 

- Mòdul de rentat. Rentat manual i termodesinfecció: s'hi trobarà informació 
sobre la màquina utilitzada per fer el rentat: el model, el número de sèrie, 
el tipus de protocol de desinfecció necessari, la data i l’hora del rentat i 
l’operari encarregat. També contindrà informació sobre el temps de durada 
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del cicle de rentat, el tipus de detergents utilitzats i les possibles 
incompatibilitats amb el tipus de material. El software permetrà fer la 
validació del cicle, contindrà un registre d’observacions i incidències 
relacionades amb la validació del cicle de rentat i generarà informes 
estadístics referits al rentat de la màquina.   
 

- Mòdul de muntatge de caixes. Assemblatge: el software contindrà 
informació sobre els punts de revisió i verificació de l’instrumental; així 
com informació sobre els punts de gestió instrumental. Hi haurà tota la 
documentació necessària per fer l’assemblatge de caixes, indicant quin 
instrument correspon a cada una d’elles, el lloc correcte dins de la caixa. A 
part contindrà informació sobre l’operari encarregat i la data i l’hora. 
Permetrà introduir diferents tipus d’incidències respecte a l’assemblatge i 
la gestió dels instruments (instruments que s’han de reparar o que s’han 
d’enviar cap a un altre centre); així com també contindrà l’històric total 
dels contenidors. També es podrà gestionar, des del software, tot tipus de 
consultes sobre avaries, reparacions i substitucions de l’instrumental. 
 

- Mòdul de càrrega d’esterilitzadors i empaquetat: hi trobarem informació 
sobre el registre informàtic del treball realitzat a la zona de càrrega 
d’esterilitzadors: la data i l’hora de l’esterilització, l’operari encarregat, 
informació sobre la màquina: fàbrica, nom, número de sèrie, tipus 
d’esterilitzador, cicle d’esterilització necessari, el tipus d’empaquetat. 
També contindrà tota la documentació necessària referent als controls tant 
biològics com químics referents al procés d’esterilització. Contindrà un 
registre d’incidències o avaries referents als esterilitzadors. 
 

- Mòdul de descàrrega d’esterilitzadors: mòdul que contindrà informació 
sobre la validació del procés: controlarà la descàrrega dels esterilitzadors i 
el correcte estat del material descarregat, un registre i validació dels 
controls i indicadors químics i biològics de la càrrega, permetrà gestionar 
les invalidacions a nivell d’esterilització, generarà informes sobre la 
descàrrega: data i hora, operari, màquina, cicle d’esterilització, etc. 
 

- Mòdul de sortides i gestió del magatzem: s’hi trobarà informació sobre la 
data i l’hora d’enviament del material, l’operari encarregat, el lloc de destí. 
Així com un registre d’incidències referents a l’enviament i 
emmagatzematge del material. També es podrà consultar la localització el 
material ja sigui un carro, un magatzem o a quiròfan mateix. 
 

- Mòdul de gestió d’instrumental: en el qual es recull i es cataloga tota la 
informació referent a tot el material quirúrgic del centre hospitalari. Recull 
informació sobre els protocols i instruccions de muntatge dels contenidors.  
 

- Mòdul d’explotació d’informació: el software permet accedir a qualsevol 
tipus d’informació referent al sistema de traçabilitat en temps real i des de 
qualsevol ordinador on aquest estigui instal·lat. També permet tenir 
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diferents tipus d’accés segons el rang ocupat a l’hora de realitzar les 
tasques. El sistema genera automàticament i periòdicament còpies de la 
base de dades, així com qualsevol tipus d’estadístiques i gràfiques 
referents a tota la informació sobre el cicle d’esterilització dels 
instruments.  
 
 

Bloc quirúrgic

 

: 

- Gestió de submagatzems: el software permetrà controlar les recepcions i 
sortides del material estèril dels diferents magatzems. Generarà informes 
estadístics sobre les sortides, ja sigui per destinació, operari o dades. 
Permetrà fer la gestió de devolucions, i conèixer l’estoc en tot moment. 
 

- Control pre-operatori d’instrumental: el software permetrà alertar al 
personal del bloc quirúrgic si alguna caixa presenta alguna incidència 
quant al contingut (mancança, avaria, vigilància d’alguna o diverses peces, 
etc). També es podrà verificar el contingut de cada contenidor quirúrgic en 
temps real i abans de cada intervenció, per tal de decidir si és el 
contenidor adequat a obrir. 
 

- Registre d’intervencions: el software disposa d’un mòdul informàtic per al 
registre d’informació durant l’acte quirúrgic. Dit mòdul permet al personal 
dels quiròfans vincular els instruments utilitzats amb el pacient, el quiròfan 
i el cirurgià. 
 

- Recompte d’instrumental post operatori: el software disposa d’un mòdul 
específic comú a esterilització que permet realitzar un recompte 
d’instrumental abans de ser enviat a esterilització. 
 

- Enviament de material a esterilització: punt on s’hi trobarà informació 
sobre el control del transport de les caixes d’instrumental des que surten 
del quiròfan fins que arriben a esterilització. El registre contindrà 
informació sobre les sortides i arribades d’aquestes a més de l’origen, 
l’operari, la data i l’hora, etc. 
 

 

2. Necessitats orientatives de maquinària per a l’hospital: punt on es detallen 
el nombre d’equips necessaris a instal·lar en cada punt de treball per al 
correcte funcionament del sistema de traçabilitat: 
 

- Lloc de supervisió: lloc per controlar l’activitat diària de la central 
d’esterilització. Accedir a informes i estadístiques o accedir a opcions de 
configuració avançades.  Tant al centre 1 com al centre 2 s’hauria 
d’instal·lar un equip PC complet i un lector de codis de barres USB. 
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- Centres peticionaris de material perifèric: en els llocs de treball de 

consultes externes, plantes o centres de salut en els quals s’utilitza 
material estèril i que posteriorment s’envia a esterilització, el software 
permet gestionar informàticament aquests moviments i sol·licituds de 
material. Material necessari: un equip PC complet i una impressora làser 
(recomanada). 
 

- Zona de recepció i entrades: aquest lloc permet donar recepció a tot el 
material que entra a la central d'esterilització amb independència del seu 
origen. A més permet indicar incidències d’entrada,  control de carros, 
prioritat de processaments i urgències. En tots dos centres hospitalaris es 
requereix un equip PC complet i un lector de barres sense fils. 
 

- Zona de rentat: en aquest lloc de treball es registra el procés de rentat i 
desinfecció que rep cada material. No només es possible registrar els 
rentats en rentadores termodesinfectadores, també en ultrasons i rentats 
manuals. En tots dos centre hospitalaris es requereix un equip PC complet 
i un lector de barres sense fils. 
 

- Zona de muntatge de caixes: en aquest lloc de revisió mèdica 
d’instrumental i muntatge de caixes quirúrgiques el software permet 
mantenir actualitzat en tot moment l’inventari d’instrumental i les 
diferents incidències. A més, assisteix al personal sanitari en el muntatge 
de caixes mitjançant fotos, vídeos o instruccions de muntatge.  Amb 
l’objecte de no col·lapsar els llocs de muntatge, es recomana tenir més de 
diferents llocs de treball simultanis, per tant al centre 1 caldrien tres 
equips PC complets i tres lectors de datamatrix, i al centre 2 serien dos 
equips PC complets i dos lectors de datamatrix. 
 

- Zona de càrrega d’esterilitzadors: aquest punt del sistema informàtic és el 
centre neuràlgic del conjunt de l’aplicació. Aquí es registren totes les 
dades recomanades en normatives i exigències en quant a la legislació 
sobre els processos d’esterilització. Una vegada registrades les dades 
s’imprimeixen etiquetes en codi de barres per a les diferents unitats 
traçades. Per evitar que es col·lapsin els punts de càrrega, es recomana 
tenir com a mínim dos llocs simultanis, per tant en ambdós centres 
hospitalaris es requereixen dos equips PC complets, dues impressores 
d’etiquetes i dos lectors de codi de barres sense fils. 
 

- Zona de descàrrega d’esterilitzadors: aquest lloc de treball permet als 
usuaris realitzar la descàrrega dels esterilitzadors còmodament des de la 
zona de descàrrega. Durant la descàrrega es realitza la validació física i 
química de la càrrega. Al centre 1 es necessita un equip PC complet i un 
lector de codi de barres USB, d’altra banda, al centre 2 s’aprofitaran els 
equips de les sortides al magatzem. 
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- Zona de sortida i gestió de magatzem estèril: desprès de la descàrrega del 
material dels esterilitzadors, el personal sanitari procedeix a distribuir el 
material estèril als diferents punts d’ús. En aquest lloc de treball es 
registren els enviaments del material estèril. En cas de detectar alguna 
invalidesa, el sistema informàtic alerta visual i acústicament que el 
material afectat no és apte. En ambdós centres es requereix un equip PC 
complet i un lector de barres sense fils. 
 

- Zona quirúrgica: el mòdul quirúrgic està compost per diversos punts de 
control: el control de recepció a l’àrea quirúrgica i emmagatzematge, el 
control pre operatori de contingut i incidències de les caixes en temps real, 
la vinculació del material utilitzat amb l’acte quirúrgic i el recompte de 
l’instrumental post operatori. Per tant en tots dos centres es requereix un 
equip PC complet per quiròfan (ja existent), un equip PC complet per al 
magatzem del quiròfan i un lector de codi de barres sense fils per cada 
quiròfan. 
 
 
 

3. Serveis: implantació i manteniment: apartat del projecte en el que es 
detalla com es farà la implementació dels sistema de traçabilitat i com es 
realitzarà el manteniment d’aquest. L’empresa assumirà la instal·lació i 
posada a punt “in situ” de tot el sistema de traçabilitat. Per tal d’instal·lar 
el software als diferents equips es treballarà conjuntament amb el 
departament d’informàtica del centre hospitalari. L’empresa serà 
l’encarregada de fer tot el procés d’inventariat i implementació, que 
consisteix en: realitzar l’inventari de les caixes de material quirúrgic, fer la 
identificació i el gravat datamatrix a tots els instruments i caixes i 
finalment fer la implementació de tota la base de dades al servidor. 
L’empresa també prendrà el rol de formar a tot el personal encarregat 
d’utilitzar el sistema de traçabilitat. En quan al manteniment, oferiran 
suport tècnic del maquinari subministrat i manteniment, suport i 
actualitzacions del software de traçabilitat. L’empresa també ofereix 
garantia d’instal·lació (24 mesos després de la implementació del sistema 
informàtic) i atenció al client (telèfon de consultes i telèfon d’urgències). 

 

 

4. Gravat datamatix i alfanumèric a l’instrumental: l’empresa proposa els dos 
tipus diferents de gravat d’instrumental quirúrgic: el làser i la 
micropercusió. Ells recomanen la micropercusió degut a que és molt 
precisa, no danya l’instrumental i tampoc elimina la capa de protecció 
anticorrosiva de l’instrument. En quant a la numeració l’empresa 
recomana codificar els instruments conforme la norma UDI (Unique Device 
Identification), però també ofereix la possibilitat d’introduir un protocol de 
numeració intern del centre hospitalari. Paral·lelament al gravat datamatix 
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es gravaran els instruments amb codificació alfanumèrica per tal que la 
identificació es pugui fer també visualment. 

 

5. Millores: l’empresa ofereix també les següents millores: ampliació del 
manteniment a dos anys, adaptació del programari a cada centre, lectors 
d’empremtes dactilars (per facilitar l’accés al software per part del 
personal), possibilitat de registrar l’esterilització en punt d’ús, gestió de 
lots de reparació i servei de manteniment d’instrumental, marcatge de mil 
peces gratuït i registre del material fungible. 
 

 

3.3.2. Empresa 2 
 

El projecte tècnic de l’empresa 2, es basa en el plec de prescripcions tècniques 
llançat al concurs públic, i està estructurat en sis grans apartats: 

 

1. Descripció del subministrament: apartat en el que es descriu de què tracta 
el projecte proposat.  
 

L’oferta inclou la implementació del software de traçabilitat d’instrumental 
quirúrgic als dos centres hospitalaris, apart de tot el hardware necessari per al 
correcte funcionament d’aquest i el marcatge de tots els instruments. 
 
 

2. Condicions d’instal·lació: punt on es detallen totes les característiques dels 
llocs de treball, el tipus de marcatge i el hardware més idoni per al 
sistema. 
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Llocs de trebal

Zona 

l: A la taula 3.1. s’especifiquen els llocs de treball que es 
consideren rellevants per implementar el sistema. 

Centre 1 Centre 2 

Recepció i rentat 2 1 

Empaquetat i muntatge de caixes 4 2 

Esterilització 1 1 

Emmagatzematge i sortida del 
material 

2 1 

Supervisió 1 1 

Quiròfans 13 6 

Total 23 12 

Taula 3.1. Llocs de treball de l’oferta de l’empresa 2 

 

En l’oferta s’especifica que si es requereixen més llocs de treball en qualsevol 
dels dos centres, ells realitzaran la instal·lació sense cost addicional, assumint 
per part del centre el hardware requerit.  

 

Marcatge

La codificació serà realitzada per tècnics de l’empresa, i ofereixen dos possibles 
tipus de marcatge: la micropercussió i el làser de baixa potència, sent la segona 
opció la recomanada per ells atès que: 

: s’inclou dins l’oferta el gravat dels aproximadament 15.000 
instruments quirúrgics (9.000 al centre 1 i 6.000 al centre 2).  

 

- Tots els fabricants d'instrumental reconeguts mundialment utilitzen el làser 
per fer el gravat del seu instrumental. 

- La tecnologia làser permet l'enregistrament de pràcticament la totalitat de 
tots els instruments, fins i tot el material de microcirurgia, oftalmologia i 
òptiques d'endoscòpia. 

- Empreses especialitzades en marcatge de materials, que disposen de tots 
dos sistemes, recomanen per a l'instrumental quirúrgic el marcatge amb 
làser. 

- El gravat amb làser permet adequar més la mida del codi en cas 
d'instruments amb molt poca superfície per gravar (permet marcar codis 
més petits). 

 

En tot cas l’elecció final del tipus de marcatge resta al centre hospitalari. 
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La codificació serà mixta, és a dir, hi haurà el codi datamatrix i un codi 
alfanumèric, amb la possibilitat d’incloure en cada instrument les sigles de 
l’hospital al qual pertany.  

S’inclou en l’oferta la identificació de les caixes amb una placa identificativa fixa 
d’acer inoxidable, en la que figurarà la següent informació: nom de la caixa, codi 
de barres i datamatrix identificatiu d’aquesta. S’estima que la durada de fer tot el 
procés de marcatge és aproximadament entre 22 i 30 dies per al centre 1 i entre 
15 i 20 dies per al centre 2. 

Els equips d’esterilització i rentat els parametritzaran de forma individualitzada al 
software així com la identificació dels diferents usuaris d’aquest. 

 

Hardware

Hardware 

: el hardware que inclou l’oferta es mostra a la taula 3.2.:  

Centre 1 Centre 2 

Terminals  23 12 

Lectors de codi datamatrix 5 3 

Lectors de codi de barres 19 10 

Impressores d’etiquetes 5 3 

Taula 3.2. Hardware inclòs a l’oferta de l’empresa 2 

 

Els terminals són pantalles multi tàctils de 19,5 polzades, que poden ser 
col·locades a sobre les taules, o bé, penjades a la paret per més comoditat o 
falta d’espai.  Aquests terminals seran col·locats a les zones de recepció i 
rentat, empaquetat i muntatge de caixes, esterilització, emmagatzematge i 
sortida del material, supervisió i quiròfans. Si no calgués instal·lar els terminals 
en alguna zona, es descomptaria de l’import total l’import unitari del terminal.  

Els lectors de codi datamatrix s’instal·laran a la zona de recepció i rentat, i a la 
zona d’empaquetat i muntatge de caixes. 

Els lectors de codi de barres es col·locaran a les zones de recepció i rentat, 
esterilització, emmagatzematge i sortida del material, supervisió i quiròfans. 

Les impressores d’etiquetes seran distribuïdes a les zones d’empaquetatge i 
muntatge de caixes i esterilització. 

 

 

3. Circuit de l’instrumental quirúrgic: apartat on es detalla amb claredat tots 
els punts per on passa l’instrumental quirúrgic durant el cicle d’aquest per 
el centre hospitalari, mitjançant el software de l’empresa. En cada etapa 
del procés és obligatori el registre de l’usuari, la data i l’hora es registren 
automàticament, i si en l’etapa intervé algun dispositiu com ara una 
rentadora o un esterilitzador, s’haurà d’identificar aquest. 
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El circuit està dividit en dues parts: la unitat central d’esterilització i el bloc 
quirúrgic. 
 
Unitat central d’esterilització
 

: 

- Recepció de l’instrumental: es pot registrar l’entrada del material brut a la 
central d’esterilització de diverses maneres: mitjançant la identificació de les 
caixes, els instruments i el material genèric rebut, o bé, mitjançant una 
comprovació i validació d’un enviament generat pel departament d’origen del 
material. En ambos casos es pot emetre un justificant imprès conforme la 
recepció del material. 
 

- Rentat manual: el sistema permet incorporar en cada caixa i en cada material 
genèric el protocol adequat de rentat, facilitant així al personal de la zona de 
rentat el correcte processament de cada material. Tot el material rentat a mà 
quedarà reflectit al registre de rentat manual del sistema. 
 

- Termodesinfecció: el material que es processa a les termodesifectadores 
s’introdueix al sistema mitjançant el codi identificatiu. El sistema ofereix la 
possibilitat de que en cas que algun material s’hagi de rentar manualment, a 
l’hora d’identificar la caixa ja sortirà l’alerta corresponent, quedant registrat dit 
procés en tot moment del cicle de traçabilitat. El sistema indica quin és el 
tipus de termodesinfecció a aplicar en cada caixa. Un cop finalitzat el procés, 
el sistema permet imprimir una etiqueta amb totes les dades del procés. 
 

- Muntatge: un cop finalitzat el procés de rentat, el sistema permet el muntatge 
de caixes, amb la possibilitat d’identificació peça a peça o agrupat, i en recerca 
manual o amb lector de codi datamatrix. El mòdul permet associar cinc 
fotografies a cada caixa, les quals es poden imprimir i ampliar, així com també 
permet introduir vídeos explicatius del muntatge. Automàticament escanejant 
l’instrument, es mostra la imatge d’aquest, prèviament introduïda durant la 
creació de la base de dades. El sistema permet la impressió d’etiquetes de 
muntatge de la caixa, amb identificació de data, hora i instruments totals 
validats. En cas d’incidències s’ofereix l’opció d’emetre una etiqueta especial 
per incidències. També es permet guardar un muntatge, que per cert motiu, 
no s’hagi pogut acabar, i recuperar-lo més tard. El software també permet el 
registre d’incidències, material per reparar, per substituir, material perdut, 
etc. 
 

- Empaquetat individual: el sistema permet el registre del material empaquetat 
individualment, i l’etiqueta’t del mateix. L’etiqueta contindrà informació sobre 
tots els processos: rentat, empaquetat, esterilització i procés químic. 
 

- Càrrega d’esterilitzadors: lloc on s’identifiquen les caixes, l’instrumental solt i 
el material genèric amb l’esterilitzador corresponent. El sistema ofereix 
informació sobre els protocols d’esterilització requerits en cada ítem, i disposa 
d’un sistema d’alerta en cas de selecció d’un mètode no recomanat per a cada 
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article. També permet indicar, per a cada material, si és urgent o especial, 
estant dita informació de forma molt visible a la pantalla principal. Disposa 
d’un avís per colors en cas de controls obligatoris pendents, com ara els 
controls biològics. Es generen, de forma automàtica, etiquetes dels processos 
de tot el material esterilitzat, que inclouen informació sobre el material re 
processat: la data del re processat, la data de caducitat i el mètode 
d’esterilització aplicat. Les etiquetes incorporen un indicador químic del procés. 
 

- Descàrrega d’esterilitzadors: per a la validació de l’esterilització, és necessari 
contestar el controls obligatoris, parametritzables en funció de cada mètode 
d’esterilització. Hi ha la possibilitat d’imprimir una fulla de càrrega en diversos 
formats. 
 

- Emmagatzematge: el sistema permet configurar diferents magatzems, 
cadascun d’ells amb blocs, prestatgeries i posicions. Permet definir posicions 
per a material solt o per caixes, així com ubicar directament des de la 
descàrrega dels esterilitzadors, oferint informació sobre la ubicació de cada 
ítem inclòs en cada procés. El software també permet realitzar recerques 
avançades de caixes o d’instruments. El sistema disposa d’un mòdul que 
permet el registre de sortides des de la central d’esterilització als diferents 
destins, així com també permet la impressió de documents d’entrega. 

 
 

Bloc quirúrgic

 

: 

- Registre de processos quirúrgics: amb el mòdul de processos quirúrgics del 
software, s’assigna a cada pacient el material utilitzat, mitjançant el codi de 
barres que es genera al procés d’esterilització. Les dades del pacient que es 
poden incorporar, apart de la data i l’hora de la intervenció que es registra 
manualment, són: quiròfan, tipus d’intervenció, número d’historial, el cirurgià, 
etc. Igual que els altres processos, el registre de l’usuari és obligatori. En 
aquest cas, per assegurar la seguretat de dades, el sistema disposa d’un 
tancament automàtic del procés quirúrgic, en que passat un determinat temps 
aquest es tanca si l’usuari no ho ha fet. El software també permet indicar si el 
material no està en bones condicions.  

Amb la finalitat d’optimitzar recursos, en concret la composició de caixes 
d’instrumental, el sistema permet identificar els instruments que no s’han 
utilitzat en la intervenció. Així es configurarà un informe específic, en funció de 
les necessitats del centre, que enviarà de forma periòdica i automàtica, 
informació estadística sobre el material no utilitzat de cada caixa. 

- Re processament en punt d’ús: es podrà incorporar al sistema, el registre dels 
processos d’esterilització realitzats en un punt d’ús, amb les mateixes funcions 
descrites a l’apartat d’esterilització: identificació del material, associació del 
procés a la màquina corresponent, registres de control i validació del procés, 
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impressió opcional de la fulla de càrrega amb totes les dades i consulta de 
protocols d’esterilització del material. 

 
- Enviament de material a la central d’esterilització: el sistema permet la 

generació d’enviaments de material des de les diferents unitats a la central 
d’esterilització. Es poden registrar enviaments de caixes, instrumental solt i 
material genèric. I es podrà indicar si dit material és urgent i les seves 
observacions pertinents. Quan al bloc quirúrgic es generin registres 
d’enviaments, a temps real, la informació es rebrà a la central d’esterilització. 
Quan el material arribi a la central, s’haurà de validar l’enviament i registrar 
les incidències si n’hi haguessin. El software també permetrà imprimir un 
justificant d’enviament amb totes les dades necessàries. 

 

4. Requeriments del sistema de traçabilitat: apartat on es detallen totes les 
exigències per implementar el sistema de traçabilitat al centre hospitalari. 
 

- Anàlisi de processos: abans de la implementació del software, es realitzarà un 
anàlisi dels processos existents, amb la finalitat d’adaptar la instal·lació el 
màxim possible a les necessitats reals. 

 
- Parametrització: es parametritzarà el software d’acord amb els resultats 

d’anàlisi de processos. Es crearan els diferents apartats existents, mètodes de 
rentat i esterilització; i es definiran els controls d’acord amb els responsables 
dels centres hospitalaris. 

 
- Interfícies: S'adaptaran interfícies amb les màquines de rentat, esterilització i 

alta desinfecció, sempre que els dispositius reuneixin els requisits necessaris 
(capacitat d'exportar fitxers amb les dades dels processos, connectivitat, etc). 
Aquestes interfícies permetran accedir directament a les dades de rentat i 
esterilització de les diferents màquines directament des del software.  
Està inclòs en l'oferta el desenvolupament i la implementació d'una interfície 
amb el sistema històric clínic dels hospitals. Aquest desenvolupament es 
realitzarà de manera consensuada amb el departament de sistemes del centre 
hospitalari i tindrà com a objectiu principal que totes les dades relatives al re 
processament del material utilitzat amb cada pacient estiguin disponibles tant 
en el software com l’històric de l’hospital. 

 
- Codificació de l’instrumental: en l’oferta queda inclòs el marcatge de tot 

l’instrumental existent, d’acord a les condicions descrites a l’apartat de 
marcatge.  
 

- Proposta per a la creació de la base de dades: disposar d’un inventari correcte, 
és essencial per garantir el màxim rendiment del sistema de traçabilitat. El 
material processat a la central d’esterilització es classifica de la manera 
següent: el material identificable, que és tot aquell que disposa d’un codi únic i 
individual, com ara les caixes i els instruments quirúrgics; i el material 
genèric, on el codi és temporal.  
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• Creació del inventari de caixes: el procés es realitzarà al mateix temps que 

el gravat de l’instrumental, i es realitzarà dita tasca al propi centre 
hospitalari mitjançant dos tècnics de l’empresa, amb la finalitat  de poder 
realitzar de manera simultània el marcatge de la peça i la creació de 
l’inventari.   
 

• Creació de l’inventari de l’instrumental: una de les característiques 
principals del software és que disposa d’una base de dades interna amb 
més de 200 fabricants i més de 60.000 referències dels diferents 
fabricants. Apart disposa d’una base de dades interna de l’empresa que 
relaciona totes les peces iguals siguin o no del mateix fabricant. D’aquesta 
manera és molt més fàcil per al centre hospitalari fer el recompte de totes 
les peces iguals que disposa, ja siguin de diferents cases. Totes les 
entrades de les bases de dades del software s’acompanyen d’una 
fotografia identificativa de la peça. Amb l’objectiu de garantir el màxim 
rendiment al sistema de traçabilitat des de la implementació, s’inclou en 
l’oferta la creació de la base de dades de l’instrumental, incloent les dades 
del fabricant i les referències. Si algun instrument no es troba en la base 
interna, es crearà la seva pertinent entrada amb tota la informació 
necessària. Dita tasca es realitzarà durant el gravat de l’instrumental. 
 

- Formació: durant  el període de gravat de l’instrumental es procedirà a la 
formació teòrica de l’hospital, amb un mínim de 5 dies laborals per centre. 

 
- Gestió d’instruments que s’utilitzin fora del bloc quirúrgic: serà possible el 

registre dels instruments que s’utilitzin fora del bloc quirúrgic. Es podrà 
registrar la utilització d’aquests a la pròpia central d’esterilització, sempre i 
quan s’habiliti algun circuit que permeti al personal de la central disposar de 
dita informació.  
 

- Seguiment i control de l’instrumental: el sistema permet fer un seguiment 
complet a cada instrument al llarg de totes les fases del re processament del 
mateix, arribant fins a la utilització del pacient. De tot el material identificat, 
caixa i instrument, es disposa a més de tot el seu històric de processos i els 
costos de manteniment. El sistema permet conèixer la ubicació en temps real 
de cada caixa i instrument disponible a l’hospital. 

 
- Gestió d’incidències: el software disposa d’un sistema de gestió de no 

conformitats, el qual inclou el registre de no conformitats, informació sobre la 
incidència al procés corresponent, parametrització de possibles incidències per 
hospital i gestió d’accions correctores. 

 
- Gestió de trànsits: el sistema disposa d’un mòdul específic per la gestió del 

material de trànsit. Aquest mòdul permet la incorporació del material al circuit 
de re processament, per tal de garantir la traçabilitat del mateix. També es 
possible el registre d’incidències a l’arribar el material (mancança, trencament 
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d’algun instrument, etc), amb informació sobre la incidència al proveïdor. 
Permet també conèixer el material extern que hi ha al centre en cada 
moment, així com el control i registre de les sortides d’aquest material, amb 
l’opció d’impressió d’un certificat d’esterilització. 
 

- Altres funcionalitats: el sistema permet la gestió de prioritats. En tots els 
processos es pot registrar la urgència, estant disponibles informes estadístics 
específics., que permetran analitzar la repercussió de les urgències als 
diferents processos, per tal de desenvolupar plans de millora. El sistema 
disposa d’informes específics que facilitaran informació, en temps real, de 
l’inventari actual i valorat de cada hospital a diferents nivells: especialitat, 
caixa i instrument.    
 

- Optimització de recursos: el sistema ofereix informes específics sobre la 
productivitat de cada caixa i els costos associats a la mateixa.  
Permet determinar, de manera automàtica, tendències de major o menor 
utilització de caixes d’un determinat tipus, que pot venir ocasionat per un 
canvi significatiu en el tipus de processos quirúrgics realitzats; obtenint així 
informació molt útil de cara a una reorganització d’instrumental quirúrgic o per 
fer una previsió de compra basada en dades reals. 

 

5. Característiques generals del sistema de traçabilitat: apartat on es 
descriuen detalladament les característiques de tot el sistema de 
traçabilitat. 
 

- Instal·lació: el software es pot instal·lar en un servidor virtual del centre 
hospitalari. Es pot instal·lar també en alta disponibilitat, el qual requeriria dos 
servidors. 
 

- Clients: el programa s’executa des de les estacions mitjançant webservices, 
essent necessària la instal·lació d’un client al lloc de treball.  Es facilitarà al 
departament de sistemes, tot el necessari per poder realitzar noves 
instal·lacions si és necessari, sense que suposi cap cost addicional en concepte 
de llicències. 
 

- Idioma:  el software està en castellà. 
 

- Usuaris: es possible configurar diferents rols per als diferents usuaris, en 
funció dels quals es pot donar permisos d’administracions del sistema o ús 
només a nivell usuari; també es pot autoritzar l’accés o no a diferents mòduls, 
etc. 
 

- Flexibilitat: en l’oferta s’inclouen tots els mòduls disponibles. Durant l’anàlisi 
de processos previ a la instal·lació, s’analitzaran les necessitats i objectius de 
l’hospital, i es podrà adaptar la utilització del diferents mòduls en funció 
d’aquests. 
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- Sistema d’ajuda a usuaris: en el mòdul de muntatge de caixes es poden 
visualitzar fotografies i fitxes tècniques, ampliar-les i imprimir-les, i també es 
poden visualitzar vídeos explicatius.  
Es pot classificar l’instrumental per grups, i ordenar-lo en funció de com es 
desitja que es munti cada una de les caixes. A cada una de les caixes i cada 
material genèric es poden incorporar instruccions generals i específiques de 
cada un dels processos.  
El sistema disposa de diferents missatges d’avis o d’alerta en cada un dels 
processos. De cada procés es poden generar i imprimir informes.   
El sistema informarà a l’usuari sobre el possible recanvi d’un instrumental que 
estigui fora del cicle, ja sigui per avaria o trencament 

 

6. Característiques del sistema de traçabilitat als processos: apartat on es 
detallen les característiques del sistema. També queden descrits altres 
requeriments, entre elles, com es realitzarà la formació al personal i les 
reunions de seguiment i el suport i assistència en cas d’incidències. 

Característiques

 

: 

- En cada procés s’ha de registrar com a mínim: la data i l’hora 
automàticament, l’aparell d’esterilització o de rentat, el mètode 
d’esterilització o de rentat, el número del cicle, el material a processar i 
l’usuari.  

- Si el procés queda pendent de validar, estarà en color vermell,              
havent d'anotar el resultat dels controls, l’hora i l’usuari de validació.  

- El destí es pot indicar a la pantalla de gestió, i sortirà imprès a l’etiqueta 
d’esterilització. 

- La pantalla de muntatge permet visualitzar les diferents peces de la 
composició del set quirúrgic o d’un instrument compost.  

- Per poder registrar el muntatge d’un set quirúrgic, s’ha d’indicar que el set 
està complet, havent verificat cada instrument i indicat el material amb 
incidències. 

- La pantalla de procediments quirúrgics, permet el recompte numèric pre i 
post quirúrgic; i associar el material utilitzat amb cada pacient. Des de la 
pantalla es pot accedir a informes de processos previs. 

- Es permet registrar i gestionar urgències i registrar re processaments en 
punts d’ús.  
 

Altres requeriments

Els equips de hardware es subministraran amb tot el material necessari per 
poder ser utilitzats de forma immediata, i per poder procedir a la instal·lació es 
contactarà amb els responsables del centre hospitalari, i es seguiran les seves 
indicacions.  

:  

 

Formació al personal i reunions de seguiment: 
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S’aprofitarà la presència del personal de l’empresa durant la realització de la 
codificació i de l’inventari, per procedir a la formació teòrica i més tard a la 
pràctica en un entorn de proves.  Es compta aproximadament que seran  cinc 
dies de formació teòrica per hospital, i cinc dies de formació en un entorn de 
proves per hospital.  

Un cop finalitzat el procés de marcatge i inventari, es procedirà a l’arrencada 
del sistema, on els usuaris estaran acompanyats pel personal de l’empresa 
durant els cinc primers dies, per garantir el correcte registre de totes les dades. 

Pel que fa a la formació dels usuaris del bloc quirúrgic, es realitzarà una vegada 
finalitzat el procés d’inventariat i de marcatge. 

Es proposen visites cada quinze dies durant els tres primers mesos, i mensuals 
a partir del tercer mes i fins el sisè. I trimestrals durant el segon any.  

Les reunions de seguiment es poden establir simultàniament amb les visites de 
formació. 

 

Suport i assistència en cas d’incidències

- Estructura del servei tècnic i temps de resposta: en cas d’incidència, la 
primera avaluació i assistència en cas necessari, la realitzarà el personal de 
l’empresa. Es facilitaran els telèfon i correus electrònics per garantir un 
temps de resposta inferior a les dues hores. En cas que la incidència no la 
pugi resoldre el personal, serà l’empresa que proporcionarà el suport d’una 
empresa externa per resoldre-la. 

: 

 
- Suport remot: tot el personal que realitzarà les avaluacions i les assistències, 

està capacitat per oferir suport remot. A tal efecte serà imprescindible que el 
centri faciliti l’accés mitjançant VPN o similar al servidor on estigui instal·lat 
el programa, amb accés habilitat des de diferents ordinadors, i amb un 
usuari de permisos d’administrador. 
 

- Suport d’incidències en equips: els equips subministrats disposen de la 
garantía que ofereixen els fabricants. 
Per garantir un temps de resposta immediat en cas d’avaria o d’incidència 
amb algun equip, es compromet a disposar d’un equip addicional equivalent 
als subministrats, que en cas d’avaria, serà prestat en concepte de 
substitució. 
Una vegada sobrepassat el període de garantia, es facilitarà un pressupost 
previ de la reparació a l’hospital.  
El funcionament del software en sí, queda garantit sempre que es realitzi el 
manteniment anual d’aquest per part de l’empresa. 
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3.3.3. Empresa 3 
 

 

La tercera empresa presenta la seva oferta tècnica mitjançant diversos 
documents que expliquen tota la informació detallada sobre el procés 
d’implementació del sistema de traçabilitat d’instrumental quirúrgic al centre 
hospitalari: 
 

1. Presentació tècnica del software: apartat on s’explica detalladament tot el 
funcionament del software, i les seves característiques principals, apart 
d’un seguit d’avantatges d’ús del software. 
 

- Sistema: el sistema és un conjunt d’aplicacions que permeten administrar la 
producció, l’inventari, la qualitat i la traçabilitat de l’instrumental quirúrgic. El 
sistema està basat en la identificació única dels instruments, mitjançant 
codis datamatrix; i tots els usuaris i màquines implicades al procés 
d’esterilització, amb identificació de l’hospital i codis de barres. El sistema es 
divideix en dos softwares: el de producció, que l’utilitzen tots els usuaris, i el 
de gestió que només l’utilitzen els responsables de serveis. 
 

- Mòdul de producció: mòdul que s’utilitza per a les tasques següents: 
• Rentat i descontaminació d’instruments. 
• Inspecció, control de qualitat i manteniment dels instruments. 
• Muntatge i modificació de caixes d’instruments. 
• Esterilització de caixes. 
• Control de sortides i entrades d’instruments enviats a reparació. 

 
- Descontaminació i rentat: el sistema proporciona informació a l’usuari en el 

procés de rentat i descontaminat, quan els instruments arriben des del 
quiròfan. L’usuari ha d’escanejar la caixa i el sistema assenyala els 
procediments a aplicar per cada tipus d’instrument, associant així 
l’instrument amb la màquina implicada. Tots els procediments a seguir estan 
detallat pas a pas, a banda d’estar acompanyats per suport multimèdia. 
  

- Inspecció: mòdul en el que es pot consultar informació com: 
• Identificació visual dels instruments. 
• Informació del procés en curs. 
• Informació detallada de l’últim procés registrat per aquest instrument. 
• Controls de qualitat. 
• Consulta de l’historial d’utilització, dels manteniments i de les 

reparacions. 
 

- Manteniment: els manteniments a aplicar estan definits pel gestor del 
sistema, segons el grup o tipus d’instrument. Totes les etapes del 
manteniment van acompanyades amb suport multimèdia. 
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- Missatges d’avís: missatges que adverteixen automàticament a l’usuari que 
s’ha de procedir a fer el manteniment de l’instrument. El sistema permet 
també indicar als usuaris del bloc quirúrgic alguna incidència amb 
l’instrument, i aquesta apareixerà automàticament a la central 
d’esterilització, per tal de prevenir-la.  
 

- Muntatge de caixes: el sistema fixa la quantitat d’instruments per caixa, així 
com l’ordre en què s’han de situar mitjançant imatges. Una eina en la 
pantalla de muntatge, permet identificar instruments que puguin servir com 
a substitutius, si hi ha cap incidència. Si hi ha instruments que no van 
codificats amb datamatrix, l’usuari ha de validar la confirmació d’aquest 
directament a la pantalla. El sistema ofereix la possibilitat de modificar les 
caixes, una vegada muntades, abans de l’esterilització. 
 

- Esterilització: mòdul en el qual es poden gestionar les tasques següents: 
• Càrrega i modificació d’una caixa a esterilitzar. 
• Tipus d’esterilització a aplicar. 
• Sortida de l’esterilitzador. 
• Control de qualitat d’esterilització. 
• Consulta de càrregues en espera d’esterilitzar. 

El sistema avisa si existeix cap incompatibilitat entre el contingut de la caixa, 
l’esterilitzador i el tipus d’esterilització, així com permet també la gestió de 
prioritats, per si hi ha cap tipus d’urgència amb les caixes.  
 

- Clients: el sistema considera els clients qualsevol usuari del material que 
s’esterilitza a la central: quiròfans, sales de part, clíniques externes, altres 
serveis de l’hospital, etc; i permet gestionar cadascun d’aquests per separat. 
Així com permet adaptar l’emmagatzematge del material estèril a cadascun 
dels clients del centre.  
 

- Revisió: el mòdul de revisió permet realitzar consultes sobre la ubicació dels 
instruments i les caixes que estan dins del circuit en totes les zones 
d’aquest: la unitat central d’esterilització, el bloc quirúrgic, els clients 
externs, préstecs, reparacions, etc.  
 

- Mòdul de consulta: mòdul que s’utilitza per a consultes sobre: procediments 
de descontaminació i de rentat; informació per tipus de caixa o tipus 
d’instrument; historials de descontaminació, caixes i instruments. Les 
consultes permeten tenir tot tipus d’informació detallada sobre els 
instruments i les caixes: procediments, accessoris, proveïdors, manteniment, 
reserves, utilitzacions, localització, mètode d’esterilització, etc. 
  

- Gestió del software: el mòdul de gestió permet a l’administrador gestionar: 
• Fitxers mestres: instruments, proveïdors, procediments, caixes, 

esterilitzadors, formes d’esterilització, clients, usuaris, informes. 
• Historials: recullen i utilitzen la informació registrada al mòdul de 

producció, informació sobre: instruments, caixes, càrregues 
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d’esterilització, inicialitzacions, llocs de treball, reparacions i informes. 
Permeten consultar les dades que s’acumulen al sistema, i utilitzar 
aquestes dades per a l’optimització de recursos. El sistema té previst 
generar informes sobre l’activitat de la unitat central d’esterilització, 
les reparacions, etc.  

• Paràmetres del sistema. 
• Utilitats del sistema. 
• Seguretat del sistema. 

 
- Base de dades global d’instruments: s’assigna a cada instrument les fotos, 

els vídeos, els proveïdors, el manteniment i la utilitat d’aquest. Els processos 
poden ser definits per grup o tipus d’instrument. Els instruments 
s’estructuren de manera ramificada, facilitant així la gestió per grups. 
  

- Informe d’un instrument: la fitxa de l’instrument inclou: 
• Número d’inventari i descripció. 
• Opcions de traçabilitat. 
• Dates d’inspecció. 
• Pes. 
• Utilitzacions màximes. 
• Quantitats mínimes, màximes en estoc i en circulació. 
• Accessoris. 
• Informació suplementària. 
• Proveïdor. 
• Procediment de descontaminació i rentat.   

 
- Base de dades global dels codis de qualitat: els codis de qualitat s’utilitzen 

per definir l’estat d’un instrument. Per cada codi, el gerent pot definir: el 
codi, la descripció, opcions per què un instrument passi a l’etapa  següent, 
opcions per assignar missatges d’inspecció, opcions per retirar un instrument 
de circulació, etc. 
 

- Base de dades globals de les caixes: aquesta base de dades permet 
especificar els paràmetres per cadascuna d’elles. Aquí s’hi determinen els 
mètodes d’esterilització, les localitzacions, els preus i l’inventari. Els 
procediments poden ser especificats per tipus de caixa o grup. Les caixes es 
classifiquen seguint una estructura ramificada, d’aquesta manera és més 
fàcil la gestió per grups. 
 

- Informe d’una caixa: l’informe inclou: 
• Sèrie, tipus i descripció de la caixa. 
• Lloc, data i hora de l’inici del muntatge. 
• Contingut de la caixa: inventari, descripció, quantitat, ordre, etc. 
• Tipus d’etiqueta. 
• Data de caducitat. 
• Preu vigent. 
• Pes. 
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• Quantitat mínima, màxima, en estoc i circulació. 
• Accessoris. 
• Fotos de la caixa. 

 
- Base de dades global d’esterilització: en aquest punt és on el supervisor del 

sistema té un control total sobre el procés d’esterilització. Hi ha vincles entre 
els processos, els esterilitzadors i les caixes per evitat tot tipus d’errors i 
prevenir pèrdues. La base de dades d’esterilització inclou informació sobre: 
carros, codis de qualitat, mètodes i tipus d’esterilització. Així com la llista 
dels esterilitzadors del centre.  
 

- Historials: al software hi ha una sèrie d’historials que disposen de tot tipus 
d’informació sobre els instruments, les caixes, els processos a seguir, les 
càrregues d’esterilització, les inicialitzacions i les reparacions. 
 

- Avantatges: llista de certs avantatges que proporciona la utilització del 
software, per al projecte de traçabilitat d’instrumental quirúrgic. 

• Fàcil recerca i localització tant de caixes com d’instruments. 
• Garantia controlada de la qualitat d’instruments i processos. 
• Millora en la gestió d’esterilització i gestió de costos. 
• Estadístiques d’instruments: número de reparacions, utilitzacions, etc. 
• Missatges d’avís sobre incidències i processos no conformes. 
• Gestió de la producció i optimització de recursos.   

 
 

2. Condicions d’instal·lació, posada en marxa i formació: apartat on es 
detallen els terminis i les condicions de posta en marxa del projecte. 
 

La instal·lació del hardware i el marcatge de les peces serà efectiu una 
vegada finalitzat el primer mes, i es durà a terme per tècnics de l’empresa. 
Es realitzarà el marcatge duran moments de baixa activitat a la central 
d’esterilització per no interrompre tant la feina. La base de dades també la 
realitzarà una persona de l’empresa. 
Tota la posta en marxa del sistema serà sempre supervisada per un 
responsable del centre hospitalari, i s’iniciarà una vegada finalitzada la base 
de dades i la instal·lació del software als equips.  
La formació es farà les dues primeres setmanes d’instal·lació. Un cop acabat 
aquest període, els responsables de l’empresa visitaran periòdicament el 
centre per assegurar que el sistema funciona correctament: un cop a la 
setmana durant el primer mes, un cop cada dos setmanes el segon mes, i un 
cop al mes a partir del tercer. 
 
 
3. Servei post venda, garanties i continuació: punt on detallen com 

s’estructurarà el servei post venda, com es gestionen les incidències, que 
cobreixen les garanties i com es realitzarà el marcatge del instrumental 
una vegada el sistema ja estigui en marxa. 
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El servei post venda està dividit en tres nivells: el primer nivell, les 
incidències ofimàtiques (hardware, equips, etc); i el segon nivell, les 
incidències aplicatives (xarxa, connexions, etc); s’atendran al centre 
directament. El tercer nivell, les incidències d’infraestructura (problemes amb 
el software), requereixen la intervenció dels informàtics de l’empresa a la 
seva seu.  Sempre que hi hagi alguna incidència, els usuaris dels sistema 
podran trucar al centre d’atenció al client de l’empresa.  
El servei de gestió d’incidències s’utilitzarà sempre que hagin sorgit 
incidències tècniques durant l’ús del software. Dit servei, permet a l’usuari 
que ha tingut la incidència, descriure el problema utilitzant un patró existent. 
El document arriba als tècnics de l’empresa i es soluciona. D’aquesta manera 
el software permet una traçabilitat durant les incidències, atès que relaciona 
la incidència amb l’usuari, la data i l’hora i el tècnic que l’ha resolt. 
A nivell de garanties, el software, l’inclou al preu anual de manteniment. El 
hardware, pantalles, impressores i lectors làser; tenen garantia d’un any. 
En quant al marcatge de l’instrumental, l’empresa té la seva pròpia màquina 
per marcar. Si s’ha de marcar nous instruments, el centre pot enviar el 
material a l’empresa, i en un termini de 3 dies aquest serà retornat.  
 
    
4. Marcatge de l’instrumental: apartat on es detalla quin serà el marcatge de 

l’instrumental. L’empresa ofereix dues opcions, la micropercussió i el làser. 
No suposarà cap cost addicional, marcar amb una tècnica o l’altra.   

L’empresa recomana la micropercussió atès que el marcatge és molt fiable i 
no malmet el material. La durabilitat d’aquest és molt superior a la del làser. 

 

5. Proposta del hardware: apartat on detalla el hardware a adquirir per al 
bon funcionament del sistema i el nombre d’equips que seria necessari per 
a cada centre. 
 

Lectors de codis
 

: 

• Lectors de codi 2D datamatrix amb connexió USB: per als llocs de 
muntatge de caixes, punts d’ús i la recepció del material de trànsit. 

• Lectors de codi 2D datamatrix sense fil: per als quiròfans, el 
muntacàrregues brut i les zones de rentat i pre rentat. 

• Lectors de codi de barres sense fil: a tots els llocs de treball on no 
s’escanegin instruments. 

Pantalles

• Pantalles tàctils: situades a tots els llocs de treball, podent aprofitar 
els ordinadors ja existents per no haver de recarregar les zones de 
treball. 

: 

 Impressores

• Impressora d’etiquetes per a les caixes: per al lloc de muntatge de 
caixes. 

: 
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• Impressora d’etiquetes per a les dobles bosses: per al lloc de 
muntatge d’instruments solts. 
 

Les taules 3.3. i 3.4. mostren, la primera, els llocs de treball que l’empresa 
estima per fer el seguiment del material durant tot el cicle, i la segona, la 
taula amb la relació d’equips de cada tipus que s’ha de comprar a cada centre 
per al correcte funcionament de tot el sistema. 
 

Llocs de treball Centre 1 Centre 2 

Recepció i rentat 2 1 

Muntatge de caixes 2 2 

Muntatge de paquets 2 1 

Esterilitzadors 1 2 

Magatzem / enviament de material 3 1 

Gestió / reparació 2 1 

Recepció bloc quirúrgic 1 1 

Quiròfans 13 6 

Punts d’ús - 2 

Rentat oftalmologia - 1 

Enviament material unitat central 
d’esterilització 

1 1 

Total 27 19 

Taula 3.3. Llocs de treball de l’oferta de l’empresa 3 

 
Hardware Centre 1 Centre 2 

Pantalles tàctils 10 12 

Lectors codi de barres 5 4 

Lectors datamatrix USB 7 8 

Lectors datamatrix sense fils 16 7 

Impressora d’etiquetes doble bosses 1 1 

Impressora d’etiquetes caixes 1 1 

Taula 3.4. Hardware inclòs a l’oferta de l’empresa 3 

 
 

6. Circuits de l’instrumental: és l’últim apartat de la proposta oferta i 
comenta detalladament tots els punts de treball i lloc per on passa 
l’instrumental. 
 

- Recepció del material: el material arriba a la unitat central d’esterilització per 
el muntacàrregues brut. En aquest lloc de treball s’escanegen les caixes que 
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arriben i el software determina quins són els procediments a seguir per 
rentar cada caixa. 
  

- Rentat: s’associa la caixa a rentar amb la rentadora corresponent i el 
programa de rentat adient. Es genera un comprovant de rentat. El sistema 
també permet la gestió del material que es renta a mà en aquest lloc. 

 
- Inspecció i reparació: l’usuari ha d’inspeccionar els instruments nets, si 

detecta cap problema s’envia a reparació deixant-ho indicat al mòdul de 
reparació, amb tota la informació corresponent sobre la incidència. 

 
- Muntatge: l’usuari escull la caixa a muntar i escaneja tots els instruments, 

paral·lelament els col·loca adequadament a la caixa amb ajuda del software. 
Si els instruments no van codificats el sistema permet afegir-los 
manualment. Un cop finalitzada la tasca s’imprimeix l’etiqueta de la caixa, 
que contindrà tota la informació sobre aquesta. El sistema també permet el 
muntatge de material solt en dobles bosses, amb el mateix funcionament. 

 
- Esterilització: s’associa la càrrega a esterilitzar amb la màquina i la fórmula 

corresponent, informació associada anteriorment a l’etiqueta de la caixa. Un 
cop a finalitzat el procés de càrrega dels esterilitzadors, s’imprimeix un 
comprovant que ho certifica. 

 
- Descàrrega d’esterilitzadors: l’usuari descarrega l’esterilitzador i contesta el 

qüestionari de qualitat per tal de comprovar totes les dades del cicle 
d’esterilització. Un cop finalitzat el qüestionari es genera un comprovant 
d’esterilització.  

 
- Magatzem / enviament de material al bloc quirúrgic: un cop s’escanegen les 

caixes desprès de descarregar-les dels esterilitzadors, el software indica 
quina és la zona de destí de cada caixa. Quan l’usuari carrega el 
muntacàrregues estèril per enviar el material al bloc quirúrgic es genera un 
comprovant de càrrega. En aquest punt el sistema també permet fer la 
gestió del material que s’envia fora del centre hospitalari.  

 
- Recepció del muntacàrregues estèril: l’usuari recull el material a la sortida 

del muntacàrregues i es genera un comprovant de sortida. A l’escanejar les 
caixes el sistema indica el lloc de destí d’aquetes, ja sigui als quiròfans 
directament o al magatzem.  

 
- Magatzem: s’associa el magatzem i la zona de destí amb la caixa, d’aquesta 

manera en tot moment es sap on està col·locada. Un cop la caixa es diposita 
al seu lloc corresponent es genera un comprovant d’emmagatzematge.  

 
- Utilització: al moment de preparar el quiròfan, per a les intervencions, 

s’escanegen les caixes i doble bosses que s’utilitzaran, així ja queden 
relacionades amb el número del quiròfan, el tipus d’intervenció, el pacient i 



Sandra Oliveras Gabarre  

 - 68 - 

el cirurgià. En aquest mòdul el sistema permet afegir notificacions a cada 
instrument, si fos necessari.  

 
- Recompte de l’instrumental: un cop acabada la intervenció s’ha de fer el 

recompte de l’instrumental, l’empresa proposa tres maneres diferents, en les 
quals sempre s’ha d’associar el material que es recompta amb la caixa a la 
qual pertany: 

• Fer el recompte escanejant tots els instruments, en aquest cas, si 
el sistema detecta la mancança d’una alerta al usuari. 

• Fer el recompte manualment. Un cop contats tots els instruments 
manualment, el nombre s’introdueix al sistema, si aquest detecta 
que el nombre no coincideix alerta a l’usuari. 

• Fer el recompte escanejant tots els instruments que no han estat 
utilitzats, i contant manualment els instruments que sí que han 
estat utilitzats, en aquest cas el sistema també alertaria d’alguna 
mancança. 
  

- Circuits alternatius: en cas que existeixi cap circuit alternatiu, com ara els  
punts d’ús, el sistema permet mantenir la traçabilitat en tot moment. En 
aquest mòdul, s’ha d’indicar quin material està en aquest circuit i el sistema 
ja contempla en tot moment la traçabilitat d’aquest.  
 

- Muntacàrregues brut: ja sigui que l’instrumental baixi solt en la caixa, el 
sistema permet seguir traçant-lo gràcies a la identificació única per peça. Un 
cop l’usuari indica quina és la càrrega que porta el muntacàrregues, s’envia 
a la central d’esterilització i es genera un comprovant conforme el material 
ha sortit del bloc quirúrgic.  

 
 
Un cop estudiat el projecte que ens presenta cada empresa, s’ha de fer l’elecció 
del projecte que més s’adapta a les exigències de l’hospital. 
 
 

3.4. Avaluació econòmica  
Quan ja s’han analitzat totes les ofertes rebudes a l’hospital, s’ha de fer l’elecció 
d’una d’elles. L’oferta guanyadora, serà aquella que més s’adapti a les 
necessitats del centre hospitalari i la que més puntuació obtingui del barem del 
plec de clàusules administratives.  

Seguidament es faran certes comparatives entre les ofertes rebudes per 
analitzar-les i considerar la millor opció.  

El primer que s’avalua són els criteris avaluables automàticament, que fan 
referència a la part econòmica del barem. 

 



 Disseny i implementació d’un sistema de traçabilitat d’instrumental quirúrgic en un centre hospitalari 

 - 69 - 

3.4.1. Hardware  
 

Primer de tot, es compara el nombre d’equips hardware que cada empresa 
proposa d’adquirir per implementar el sistema de traçabilitat al centre, tal i com 
mostra la taula 3.5.. S’ha de tenir en compte, que hi ha llocs de treball al centre, 
que ja tenen cert hardware instal·lat. Per tant, si les empreses ho han tingut en 
compte, en principi, hi haurà menys equips a comprar, a més de menys equips a 
instal·lar. 

 

Hardware Empresa 1 

Equip PC complet 37 

Lector de codi de barres USB 3 

Lector de codi de barres sense fils 29 

Lector de codi datamatrix 5 

Impressora d’etiquetes 4 

TOTAL 78 

 Empresa 2 

Pantalla multitàctil (terminals) 35 

Lector de codi datamatrix 8 

Lector de codi de barres 29 

Impressora d’etiquetes 8 

TOTAL 80 

 Empresa 3 

Pantalla tàctil 22 

Lector de codi de barres 9 

Lector de codi datamatrix USB 15 

Lector de codi datamatrix sense fils 23 

Impressora d’etiquetes doble bossa 2 

Impressora d’etiquetes caixes 2 

TOTAL 73 

Taula 3.5. Comparativa del nombre d’equips a adquirir 
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S’ha de remarcar de la taula 3.5. que, tot i que l’empresa 2, que és la que més 
equips hardware en total proposa comprar, és la que menys varietat ofereix, i 
per tant s’obté més facilitat a l’hora de fer la instal·lació de tot. L’empresa 3 
proposa menys terminals/equips PC que les altres, tot al contrari a nivell de 
lectors, que en proposa tres de diferents i un total de 47. En canvi l’empresa 1 i 
la 2 consideren que amb 37 lectors ja n’hi ha suficient per garantir la traçabilitat 
completa als dos centres. El fet que l’empresa 2 proposi només un tipus de lector 
per a cada tipus de codi, facilita tant a nivell d’instal·lació, com a nivell 
d’utilització del sistema de traçabilitat. Es veu a la taula 3.5., que no hi ha grans 
diferències, a nivell de nombre d’equips hardware, entre les dos primeres 
empreses, en canvi amb la tercera, ja es veuen més diferències, tres tipus de 
lectors i dos tipus d’impressores, tot i que un nombre d’equips total a comprar 
més reduït.  

 

La taula 3.6. mostra el pressupost del hardware proposat per les tres empreses: 

 Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 

Preu total 
hardware 

64.882,62 € 81.135,75 € 64.977,00 € 

Taula 3.6. Comparativa del preu del hardware 

  

Es remarca a la taula 3.6., que tot i que el nombre d’equips a adquirir segons 
l’empresa 2, ja és més elevat, el pressupost també ho és de bastant. Indici que 
el hardware proposat té prestacions més bones, i per tant és més car. Tot i que 
el preu total del hardware és un indicador clau en la decisió de l’oferta escollida, 
falta comentar el preu final de tot el projecte per ja poder encarar més la solució. 
S’ha de tenir en compte que la suma del pressupost total del projecte més el 
pressupost del manteniment anual del software, tenen un pes d’un 60% al 
barem.   

 

3.4.2. Software 
 

Seguidament a la taula 3.7. es fa la comparativa a nivell de pressupost del 
software i el manteniment anual d’aquest. 

 

Software Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 

Preu total 41.745,00 € 45.551,18 € 34.485,00 € 

Manteniment anual  12.874,40 € 4.555,12 € 24.200,00 € 

Taula 3.7. Comparativa del preu del software 
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Analitzant el pressupost, només a nivell de software, es remarca que tot i que 
l’empresa 2, ofereixi el pressupost més car, el preu anual de manteniment és 
molt més reduït. El preu de manteniment anual del software s’haurà de pagar en 
tots els casos, a partir del segon any en curs, des que s’implanti als terminals. 
Contractar un servei de manteniment, es fa de cara a la vida útil del projecte, 
per tant s’ha de tenir en compte tant les prestacions d’aquest servei com el preu 
total. L’empresa 2 ofereix un molt bon preu de manteniment, apart d’uns serveis 
molt significatius: 

• Actualitzacions de la base de dades. 
• Actualitzacions disponibles del software. 
• Assistència telefònica, remota i presencial als usuaris. 
• Assistència remota del departament de sistemes en cas d’incidència. 

El preu anual de manteniment del software, és un dels punts més importants del 
barem. Aquest preu té una computació total del 15% de tot el projecte.  

 

3.4.3. Marcatge   
 

El marcatge és una altra tasca a analitzar per tal de decidir el projecte, ja que és 
gran part del pressupost. Tenint en compte que s’han de marcar 
aproximadament 15.000 instruments el preu unitari per peça a marcar és de 
gran importància. La taula 3.8. mostra el preu unitari per cada marcatge i el preu 
total de cada empresa. 

 

Marcatge Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 

Preu unitari 2,82 € 1,21 € 3,02 € 

TOTAL 42.350 € 18.150 € 45.375 € 

Taula 3.8. Comparativa del preu del marcatge 

 

S’observa a la taula 3.8., que la diferència de preus entre ofertes és molt 
significativa, això és degut a que el preu unitari per marcar les peces, de 
l’empresa 2, és molt més reduït, per tant el preu del marcatge total també és 
molt més petit.    

 

3.4.4. Preu de l’oferta  
 

I finalment es considera la comparativa del preu total del projecte de traçabilitat. 
S’ha de tenir en compte que dit preu té un pes total d’un 45% de tot el projecte. 
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Preu del projecte Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 

TOTAL 148.977,62 € 144.836,93 € 144.837,00 € 

Taula 3.9. Comparativa del preu de les ofertes 

 

La taula 3.9. posa de manifest el pressupost total de cada oferta, s’observa que 
el preu total no varia significativament. És important remarcar això, ja que al 
barem s’estipula clarament que s’anul·laran les ofertes llur preu total sigui menor 
al 90% de la mitja aritmètica del preu de venda. Veiem que l’empresa 2 és la 
que ofereix un millor preu.  

S’ha de considerar que fins aquí, només s’ha comparat les ofertes a nivell de 
pressupost, el que al barem són els criteris avaluables de forma automàtica, un 
60% del pes total del projecte.  

Fent el balanç de tot el comentat anteriorment, l’empresa 2 obté els 60 punts 
dels criteris avaluables automàticament. Cal remarcar, que tal i com s’estipula al 
barem, per tal de poder avaluar dits criteris, s’ha d’obtenir un mínim de 30 punts 
(30%) al criteris avaluables segons judici de valors, els quals fan referència al 
plec de prescripcions tècniques, la part tècnica del projecte. 

 

3.5. Avaluació tècnica 
Seguidament es comenten els punts més clau del plec de prescripcions, en 
comparació a les ofertes rebudes. Per tal d’analitzar aquests punts, l’estudi es 
basa en els criteris avaluables segons judici de valors. 

Els primers 15 punts s’atorguen a aquella oferta que presenti una proposta de 
circuits d’instrumental, que més s’adapti i s’assembli a les necessitats del centre. 
Comparant, de cada oferta rebuda, els circuits proposats, amb el circuit estipulat 
pel centre al capítol 2, anàlisi de circuits, s’observa que l’empresa 1, és la que 
més es desvia de l’estipulat. Tant l’empresa 2 com la 3, ajusten el circuit de 
l’instrumental a les característiques del centre hospitalari, a part d’oferir una 
solució als possibles circuits alternatius que puguin fer els instruments, com ara 
els re processaments en punt d’ús. L’empresa 2 separa el circuit en dos blocs, 
l’àrea d’esterilització i el bloc quirúrgic, tal i com s’ha fet des del centre, mentre 
que l’empresa 1 presenta tot el circuit en continu. Tot i així no es remarquen 
grans diferències entre els circuits de les 2 ofertes. 

Es concedeixen 10 punts més a l’oferta que proposi el millor software, aquell 
sistema que tingui millors prestacions, i que més s’adapti a les necessitats 
estipulades al punt 7 del plec de prescripcions tècniques del concurs públic. Es 
remarca que els tres softwares proposats per les diferents empreses, són 
perfectament vàlids, és a dir, tots s’adapten a les característiques requerides i 
són complets. S’ha de tenir en compte que tots tres, són softwares especialitzats 
en el traçat d’instrumental quirúrgic, per tant els 3 s’adaptarien perfectament a 
les exigències del centre. 
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Els següents 3 punts, es donen a l’empresa que proposi un millor hardware. Es 
consideraran les millors prestacions del hardware, així com aquells equips que 
presentin una major seguretat. En els 3 casos, els equips PC o terminals oferts, 
són pantalles multitàctils les quals tenen entrades USB i es poden col·locar sobre 
taules o directament penjades a la paret. A nivell d’impressores d’etiquetes, 
l’empresa 3 en proposa dues de diferents, mentre que l’empresa 1 i la 2 només 
en proposen una, el qual aporta més comoditat i equitat a tots els llocs de 
treball. Les impressores també tenen connexió USB. A nivell de lectors, és on el 
hardware proposat per les tres empreses varia una mica més. L’empresa 2 
només proposa dos tipus de lectors, un per llegir codificació datamatrix i l’altre 
per els codis de barres, ambdós sense fils. L’empresa 1 i la 3 proposen tres tipus 
de lectors, un d’ells amb fils (connexió USB), els altres, un per cada tipus de 
codi, sense fils.  

S’atorguen 5 punts més per les condicions d’implementació. L’empresa 2, és 
aquella que detalla amb més claredat el temps d’implementació, ja sigui el temps 
de marcatge dels instruments, com el temps total fins que el projecte es pugui 
posar en marxa. Tot i així, totes les empreses es faran càrrec de la 
implementació, en sinèrgia amb el departament d’informàtica del centre 
hospitalari i sota la supervisió dels responsables de cada centre.  

Es concedeixen 2 punts a l’oferta que presenti unes millors condicions de 
continuïtat. Aquest punt fa referència a les ofertes que contemplin la possibilitat 
de traçar nous instruments en un futur, adaptar el circuit dels instruments a 
noves exigències del centre, poder actualitzar el software si han sorgit millores, 
etc. L’empresa 2 és la que proposa una continuïtat més completa, ja que 
contempla totes les possibilitats anteriorment citades. 

I finalment s’atorguen 5 punts més a l’oferta que presenti un millor servei post 
venda. Aquest punt va molt relacionat amb l’anterior i amb el manteniment anual 
del software. Totes les ofertes contemplen un manteniment anual amb molt 
bones prestacions, però l’empresa 2 es aquella que més s’adapta a les 
necessitats del centre.  

 

3.6. Oferta escollida 
 

La taula 3.10. mostra la puntuació final que ha obtingut cada projecte proposat. 
Cal recordar, que es donen els màxims punts per apartat a l’oferta que més 
s’adapta al centre, i la resta s’avaluaran inversament proporcional a la millor. La 
puntuació es valora sobre 100 punts. 

 

Puntuació final Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 

Punts 80,56 90,50 85,82 

Taula 3.10. Puntuació final de les ofertes 
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Resumint, tal i com mostra la taula 3.10., l’oferta de l’empresa 2 és la que més 
punts acumula en total, per tant és l’empresa a la qual se li adjudica el projecte 
de traçabilitat d’instrumental quirúrgic. 
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CAPÍTOL 4:        

IMPLEMETACIÓ  

Un cop ja s’ha adjudicat el projecte, a través del concurs públic, s’ha de fer la 
implementació d’aquest al centre hospitalari.  

En aquest apartat es detallen els procediments seguits per a implementar tot el 
projecte de traçabilitat al parc hospitalari.  

Primer de tot, s’expliquen els passos a seguir des del moment que s’adjudica el 
projecte a l’empresa fins que el projecte ja està implementat als centres. És una 
explicació de tots els procediments per els quals es constitueix tota la 
implementació. També hi ha l’explicació pròpia de la implementació en cada 
centre hospitalari, on es remarquen les diferencies obtingudes entre el projecte 
teòric i el projecte implementat. I finalment, la última part es dedica al 
pressupost final d’implementar tot el sistema.  
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4.1. Procediments d’implementació 
 

4.1.1. Planificació  
 

Després de fer pública l'adjudicació del projecte a l’empresa que durà a terme el 
projecte de traçabilitat d’instrumental quirúrgic, primerament es concreta una 
reunió amb els responsables de l’empresa adjudicatària. La reunió serveix als 
responsables per fer una revisió global de les instal·lacions que hi ha en ambdós 
centres, on s’estudien detalladament tots els llocs de treball implicats durant tot 
el circuit dels instruments i les condicions d’espai físic que disposen per instal·lar 
tot el hardware necessari. Endemés, a la reunió es concreten temes com la 
planificació temporal del projecte i les condicions d’implementació d’aquest.  

Quan la planificació temporal ha estat acordada, entre els responsables de les 
dues entitats, es fa una reunió sobre el projecte a tots els membres dels centres 
hospitalaris que seran usuaris del sistema. A aquesta reunió, que es fa a tot el 
personal, s’inicia amb una presentació del projecte i se’ls exposa la planificació 
amb les dates dels dies del marcatge dels instruments, els dies de formació, els 
dies de la instal·lació del hardware, etc.    

La implementació, que es realitzarà primer al centre 2, en ambdós centres, 
seguirà una mateixa cronologia, a nivell d’activitats a realitzar.    

 

4.1.2. Revisió de les instal·lacions 
 

El primer pas per poder fer la implementació, com ja s’ha comentat, és la revisió 
de les instal·lacions. Durant aquesta revisió es decidirà on s’instal·laran 
exactament tots els nous equips, intentant no ocupar tot l’espai físic de la zona 
de treball d’acord amb el responsable tècnic del projecte dels centres 
hospitalaris. 

L’inici de les obres als centres, ve marcat per la instal·lació del cablejat, a totes 
les àrees del centre implicades amb el projecte, per així poder instal·lar a tots els 
llocs de treball, el hardware necessari. S’ha de tenir en compte que s’han 
d’instal·lar nous equips a diverses àrees de l’hospital on l’activitat realitzada no 
permet horaris molt flexibles, com ara els quiròfans del bloc quirúrgic o la central 
d’esterilització. S’ha de considerar que són àrees estèrils, i per tant les 
precaucions ambientals i de neteja han de ser molt estrictes i màximes. Així 
doncs el procés d’instal·lació del cablejat s’ha d’adaptar a les àrees implicades i 
acordar el moment de la instal·lació. 
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4.1.3. Instal·lació del hardware 
 

El següent pas és la instal·lació dels equips als llocs de treball. S’han d’instal·lar 
nous terminals (pantalles tàctils), lectors i impressores a tots els punts on es 
requereixi. Durant la revisió de les instal·lacions realitzada amb els responsables 
de l’empresa adjudicatària, es decideix el nombre d’equips hardware que 
s’instal·laran finalment. Així com, també es decideix la col·locació final d’aquests 
equips, tenint en compte l’ocupació de les zones de treball i l’ergonomia. Durant 
la instal·lació del hardware estan presents, tant els responsables de l’empresa, 
com el responsable tècnic del hospital que s’encarrega del projecte, com els 
responsables del departament d’informàtica del centre hospitalari. La instal·lació 
del hardware, al igual que la instal·lació de tot el cablejat, s’ha de fer en acord 
amb les zones d’esterilització i el bloc quirúrgic del centre.  

 

4.1.4. Codificació dels instruments i base de dades 
 

Els processos de codificació dels instruments i de creació de la base de dades són 
procediments molt complexes que comporten moltes hores de dedicació, per tant 
dits processos s’inicien des d’un inici, però no finalitzen fins després de tota la 
implementació.  

A l’oferta s’ha decidit, que els instruments es marcaran amb micropercussió i 
amb codificació datamatrix. També hi queda estipulat que aproximadament els 
dies de marcatge són de 20 dies al centre 2 i 30 dies al centre 1. 

El marcatge dels instruments es va fent per caixes i a tandes, ja que no es pot 
deixar els quiròfans sense instruments. Es decideix quin serà l’ordre de marcar 
les caixes, segons l’utilització d’aquestes als quiròfans.  

A l’hora que es van marcant els instruments, s’introdueix la seva referència a 
sistema, així la base de dades es va creant en paral·lel. Les caixes també es van 
marcant quan és marquen els instruments, així els instruments ja queden 
relacionats amb la caixa que els pertoca.   

La base de dades, a part de contenir informació sobre tots els instruments, ha de 
tenir tota la informació conforme el circuit dels instruments, es a dir: ha de 
contenir tota la informació respecte als processos de desinfecció i rentat del 
material, els processos d’esterilització, tot l’inventari de caixes, tot l’inventari 
dels termodesinfectadors i esterilitzadors dels centres, informació sobre el 
emmagatzematge de les caixes, informació sobre totes les àrees que es veuen 
afectades per els circuits, la llista de tots els empleats dels centres que hauran 
de fer servir el sistema, llistat de tots els proveïdors de material quirúrgic del 
parc hospitalari, etc.  
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4.1.5. Instal·lació del software i formació 
 

La següent tasca a realitzar, un cop ja estan tots els equips hardware instal·lats, 
és carregar el software a tots els equips que es requereixi.  

El software es carrega al servidor virtual del centre hospitalari, i d’allà s’instal·la 
a tots els equips necessaris. També s’ha de carregar al sistema, la base de dades 
creada amb tota la informació necessària.  

Un cop ja s’ha carregat tot el sistema al servidor i als llocs de treball, s’inicia el 
període de formació i posta en marxa del projecte. L’empresa ofereix cinc dies de 
formació en un entorn de proves, i cinc dies més quan el sistema ja està en 
complet funcionament. Els dies de formació són destinats a que els usuaris del 
sistema exposin els seus dubtes sobre el funcionament d’aquest. Els 
responsables de l’empresa són els encarregats de formar al personal del centre 
hospitalari i guiar-los en l’ús del software. Els responsables ofereixen la 
possibilitat de tenir més dies de formació si es requereix, així com un contacte 
telefònic, per qualsevol dubte que pugui sorgir.  

Després del període de formació, s’inicia el projecte de traçabilitat al centre 
hospitalari. 

 

4.2. Execució 
 

L’execució del projecte es divideix en dos fases. La fase 1 fa referència a la 
implementació del projecte al centre 2 i la fase 2 és la implementació al centre 1. 
Tot i que es divideixen les fases, degut a que els centres estan físicament 
separats, la implementació segueix el mateix ordre als dos centres hospitalaris, 
és a dir les etapes són les mateixes. El temps dedicat a cada fase varia degut a 
que: d’una banda, és fa tota la instal·lació primer en un centre i desprès a l’altre, 
i d’altra banda, ja que les dimensions dels centres són diferents. El centres 1 és 
molt més gran, per tant la implantació també tardarà més en aquest centre.  

 

 

4.2.1. Planificació i revisió d’instal·lacions 
 

Durant l’etapa de planificació de la implementació es decideix que, tenint en 
compte que el centre està format per dues unitats hospitalàries separades, 
s’iniciarà a fer la implementació al centre més petit (centre 2), on hi ha dotze 
llocs de treball, sis quiròfans i s'estimen 6.000 instruments per marcar. Quan al 
centre 2 estigui tot el projecte enllestit i implementat, s’iniciarà la implementació 
al centre 1, que consta d’onze quiròfans i dues sales de part, que a efectes 
pràctics es tractaran com a quiròfans (zones d’utilització de l’instrumental 
quirúrgic esterilitzat); s'estimen 9.000 instruments a traçar i hi ha vint-i-tres 
llocs de treball. 
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Les dos fases s’inicien de la mateixa manera, el primer que es fa és una revisió 
de les instal·lacions dels dos centres. Durant la revisió, es fa tota la instal·lació 
del cablejat necessari per poder instal·lar tots els equips hardware. La instal·lació 
del cablejat de la fase 2, és més complexa que la 1, degut a les dimensions. Al 
centre 1 s’han d’instal·lar més equips que al centre 2. 

 

4.2.2. Instal·lació del hardware 
 

Seguidament, les següents figures mostren els plànols de la zona d’esterilització i 
el bloc quirúrgic de cada centre, indicant la col·locació final del hardware. 

Els plànols mostren els diferents equips, ja siguin lectors, impressores, o 
pantalles; als llocs de treball establerts. Els punts vermells indiquen on hi ha 
situades pantalles tàctils ja existents, que s’utilitzaran per a fer el seguiment dels 
instruments, mentre que els de color lila indiquen les noves pantalles tàctils. Els 
punts de color blau situen on aniran col·locades les impressores d’etiquetes. Els 
punts grocs assenyalen els lectors de datamatrix. I finalment els punts de color 
verd indiquen els lectors sense fils de codi de barres, i els punts blau cel els 
lectors sense fils datamatrix. 

 
Fase 1: Centre 2 
 

 

Àrea d’esterilització 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1. Col·locació final dels equips a l’àrea d’esterilització del centre 2 
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La figura 4.1. mostra el plànol de l’àrea d’esterilització del centre 2. A la zona del 
muntacàrregues brut (A), s’ha col·locat una nova pantalla (Annex 4) amb un 
lector datamatrix sense fils (Annex 2), per més comoditat a l’hora de poder 
moure’s. Quan els instruments arriben a aquest punt, s’han d’escanejar, per 
saber quin tipus de rentat se’ls ha d’aplicar. Quan els instruments ja s’han rentat 
i desinfectat (B), passen a la zona de muntatge (C), on s’hi ha col·locat dos 
pantalles tàctils noves i dos lectors datamatrix, dits equips serveixen per muntar 
les caixes i les safates d’instruments. Quan les caixes ja s’han acabat de muntar, 
l’impressora d’etiquetes (Annex 3) que s’ha col·locat al lloc de treball, imprimeix 
l’etiqueta de la caixa amb tota la informació necessària. A la zona de càrrega 
d’esterilitzadors (D), s’hi ha col·locat una nova pantalla, una impressora 
d’etiquetes i un lector de codi de barres (Annex 1). En aquest punt, els paquets 
ja arriben directament per esterilitzar, per tant el lector ha de llegir l’etiqueta, en 
codi de barres, de cada un d’ells i carregar els esterilitzadors amb el programa 
adient. A la zona de descàrrega d’esterilitzadors (E), s’hi ha col·locat una nova 
pantalla i un lector de codi de barres, que serveixen per indicar a l’usuari el lloc 
d’emmagatzematge del paquet, a part de validar la descàrrega dels 
esterilitzadors. I finalment la pantalla i el lector del muntacàrregues net (F), 
serveixen per fer l’enviament del material estèril cap al bloc quirúrgic. La zona on 
es rep el material que ve de fora (G), disposa d'una nova pantalla i un nou lector 
datamatrix. Aquí es farà també el registre d’aquestes accions: préstecs, 
reparacions, etc.  

 

 

 

Bloc quirúrgic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 4.2. mostra el plànol del bloc quirúrgic del centre 2. Al muntacàrregues 
estèril (A) s’hi ha col·locat una pantalla tàctil i un lector de codi de barres, amb el 
propòsit que al moment de fer la recepció del material, es sàpiga la destinació 
d’aquest. A cada quiròfan (B), s’hi ha col·locat un lector de codi de barres, per 

Figura 4.2. Col·locació final dels equips al bloc quirúrgic del centre 2 
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poder relacionar les caixes utilitzades durant les intervencions amb els pacients. 
Un cop acabada la intervenció al quiròfan, s’ha de fer el recompte dels 
instruments a les zones de recompte (C), a tal efecte, s’hi ha afegit una nova 
pantalla i un lector de codi datamatrix. Un cop s’ha fet el recompte, i s’ha validat 
al sistema, s’envia el material a l’àrea d’esterilització per el muntacàrregues brut 
(D). 

 

Fase 2: Centre 1 
 

 

Àrea d’esterilització 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 4.3. mostra el plànol de l’àrea d’esterilització del centre 1. A la zona del 
muntacàrregues brut (A), s’hi ha instal·lat, a la taula, una nova pantalla tàctil i 
un lector de codi datamatrix, per així saber quin rentat s’ha d’aplicar al material 
a la zona de rentat (B), un cop aquest arriba a l’àrea d’esterilització. A la zona de 
muntatge de caixes (C) i muntatge de paquets per esterilitzar (F), s’hi han 
col·locat tres lectors de codi datamatrix i una pantalla, apart de les dos existents, 
per tal de fer el muntatge correctament. També s’hi ha col·locat dos impressores 
d’etiquetes, per així un cop acabat el paquet, poder enganxar l’etiqueta amb tota 
la informació. Un cop ja es tenen els paquets i caixes a esterilitzar preparats, a la 
zona de càrrega d’esterilitzadors (D), s’indica, mitjançant el lector de codi de 
barres i la nova pantalla, el programa d’esterilització necessari. A la zona de 
descàrrega d’esterilitzadors (E), s’ha col·locat una nova pantalla i un lector de 
codi de barres, que serveix per indicar la zona de destí de la caixa. I per últim, la 
zona de gestió d’instrumental (G), on la pantalla ja existent i el nou lector de 
codi datamatrix, permeten mantenir el control i la gestió dels instruments que no 
es troben dins del circuit intern del centre. 

Figura 4.3. Col·locació final dels equips a l’àrea d’esterilització del centre 1 
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Bloc quirúrgic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 4.4. mostra el plànol del bloc quirúrgic del centre 1. El material arriba al 
bloc quirúrgic pel muntacàrregues estèril (A), on una pantalla tàctil i un lector de 
codi de barres nous, permeten saber la destinació final de les caixes, ja sigui 
directament als quiròfans o al magatzem (B). Al petit magatzem que hi ha al bloc 
quirúrgic també s’hi ha instal·lat una pantalla i un lector per així tenir un control 
més rigorós sobre el lloc on es troba la caixa. El sistema permet saber en quina 
prestatgeria està guardada la caixa dins del magatzem, i quin lloc exactament li 
correspon. Els quiròfans (C), ja van equipats de pantalles, se’ls afegeix un lector 
de codi de barres. El lector, a part de permetre relacionar la caixa amb el pacient 
durant la intervenció, té la funció també d’indicar el lloc d’emmagatzematge del 
les caixes dins del quiròfan, ja que en aquest centre la gran majoria de caixes es 
guarden esterilitzades directament als quiròfans. Al punt d’ús (D), allà on es re 
processa material urgent o delicat, també s’hi ha instal·lat una nova pantalla i un 
lector datamatrix. D’aquesta manera, tot l’instrumental que es re processi aquí, 
queda regulat també dins del sistema. A les zones de recompte del material (E), 
s’han instal·lat pantalles i lectors datamatrix, per realitzar dita tasca. Un cop 
finalitzat el recompte, el material s’envia a la central d’esterilització mitjançant el 
muntacàrregues brut (F). 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4. Col·locació final dels equips al bloc quirúrgic del centre 1 
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La taula 4.1. fa referència al nombre d’equips instal·lats a cada centre 
hospitalari. 

 
Equips 

hardware 
  Pantalles 

ja 
existents 

Pantalles 
noves 

Lector 
codi de 
barres 

Lector 
datamartix 

Lector 
datamatrix 
sense fils 

Impressores 
d’etiquetes 

Centre 2 Àrea 
d’esterilització 

2 6 3 2 2 2 

  Bloc quirúrgic 7 5 7 4 - - 
Centre 1 Àrea 

d’esterilització 
4 4 2 2 4 2 

  Bloc quirúrgic 13 6 15 3 1 - 
TOTAL   26 21 27 11 7 4 

Taula 4.1. Nombre d’equips hardware instal·lats 

 

La taula 4.1. mostra el total d’equips hardware que s’han comprat, i 
posteriorment instal·lat. Hi ha un total de 70 equips nous, 31 dels quals van al 
centre 2 i els 39 restants al centre 1. 

 

4.2.3. Codificació d’instruments i base de dades 
 

El procés de codificació d’instruments i la creació de la base de dades s’inicien al 
mateix moment que la instal·lació dels equips hardware, però al ser la tasca més 
complexa i llarga s’acaba més tard.  

Per tal de marcar els instruments, els tècnics de l’empresa, es desplacen al 
centre amb la màquina de micropercussió (figura 4.5.), i s’instal·len en una sala 
proporcionada pel centre hospitalari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.5. Màquina de 

mircopercussió 
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Primerament es grava la caixa, llavors seguidament es graven els instruments 
que la formen. Tot seguit els tècnics introdueixen la referència tant de la caixa 
com dels instruments al sistema així ja s’associa la entrada a la base de dades 
amb la seva referència física, d’aquesta manera les caixes es van creant 
informàticament, i paral·lelament es crea la base de dades dels instruments. 

La codificació datamatrix es complementa amb un codi alfanumèric, per tal que 
la lectura sigui també possible a la vista. La figura 4.6. mostra un exemple de 
com s’han codificat els instruments al parc hospitalari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La base de dades és un procés laboriós que cal dividir en diverses parts. En 
primer lloc; tal i com ja s’ha comentat, s’elabora la base de dades dels 
instruments. Una altra tasca a realitzar, és el registre dels processos de la 
central d’esterilització, és a dir, llistar tots els possibles mètodes de rentat, 
termodesinfecció i esterilització que s’utilitzen al centre hospitalari per processar 
el material quirúrgic. Així com, també s’ha de fer el registre de processos 
quirúrgics. La base de dades és complementa amb la informació necessària. 

 

 

• Exemples de creació de base de dades: 
 
 

- Caixes    

Per tal d’introduir una caixa a la base de dades, com mostra la figura 4.7., 
s’indica l’hospital i l’especialitat a la qual pertany. Seguidament s’introdueix 
informació diversa com ara el tipus de rentat i d’esterilització i la ubicació 
d’aquesta. S’hi afegeix informació sobre el tipus de caixa que és, i es pot afegir 
observacions que siguin rellevants per la caixa, com pot ser per exemple la 
mancança o la reparació d’un instrument. 

 

 

 

 

Figura 4.6. Exemple de codificació d’instrument 
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- Instruments 
 

La figura 4.8. mostra com s’introdueix un instrument a la base de dades. A l’hora 
d’introduir un instrument, primer s’associa amb la caixa a la qual pertany, i 
després s’inclouen totes les seves dades necessàries: la descripció del 
instrument, una imatge, el proveïdor, el estat en el que es troba (en reparació, 
en préstec, etc), el preu del instrument, la referència del fabricant, la referència 
interna si en té. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.8. Exemple de com s’introdueix un instrument a la base 

de dades 

 

Figura 4.7. Exemple de com s’introdueix una caixa a la base de dades 
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El marcatge i la creació de la base de dades de la fase 1  s’acaba quan al centre 
2 és fa tota la implementació. En canvi, el marcatge i la creació de la base de 
dades de la fase 2, s’acaba molt més tard a que la implementació al centre 1. 
Això és degut a que el nombre d’instruments és molt més elevat al centre 1 que 
al 2. Els dies destinats a aquesta tasca han sigut de 30 dies per al fase 1 i de 60 
dies per la fase 2.  

 

4.2.4. Instal·lació del software i formació 
 

Quan ja s’ha acabat la instal·lació de tots els equips hardware, s’instal·la el 
software de traçabilitat a tots els equips. Dita tasca la realitzen els tècnics de 
l’empresa en tres dies, i en col·laboració amb el departament d’informàtica del 
centre.  

En aquesta etapa també s’ha de carregar la base de dades creada al software. A 
la fase 1 es carrega tota la base de dades finalitzada, però a la fase 2, es carrega 
només la part que hi ha creada. Quan els tècnics acabin de realitzar el marcatge 
de tots els instruments, ja es tindrà la base de dades completa per introduir-la al 
sistema.  

Per poder carregar la base de dades a la zona d’esterilització, s’ha d’haver acabat 
el registre de processos de la central d’esterilització. El mateix passa amb la zona 
del bloc quirúrgic, on s’ha de carregar tots els processos quirúrgics.  

En quant a la formació del personal, primerament es fa una formació general, on 
tots els usuaris veuen tots els mòduls i les característiques generals d’ús. 
Seguidament es fa un formació per llocs de treball, on ensenyen a cada usuari 
com s’ha de realitzar la tasca que ja fan ells, però amb l’ajut de la plataforma 
informàtica. 

El procés de formació de la fase 1, és fa a l’àrea d’esterilització del centre 2, just 
al moment que s’ha acabat de fer tota la codificació i la instal·lació del software. 

La formació de la fase 2 és fa quan s’ha carregat ja el software al sistema, al 
centre 1, i ja hi ha certes caixes traçades.  

Les formacions duren a les dos fases 5 dies. Un cop acabada la formació s’inicia 
el projecte de traçabilitat d’instrumental quirúrgic al centre hospitalari. 

 

4.2.5. Diferències entre la implementació i l’oferta inicial 
 

Finalment es remarca que a l’hora de fer la implementació, han sorgit diverses 
diferències rellevants entre el projecte teòric i el resultat final.  

Una d’elles és el nombre d’equips hardware a instal·lar, en un inici es contava 
amb 80 equips, però finalment han estat 70. Al principi es proposava que els 
lectors fossin tots iguals, i que llegissin tant codis de barres com codis 
datamatrix. Finalment i degut al elevat preu dels lectors datamatrix, s’han 
comprat tres tipus de lectors.   
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Una de les diferencies més significatives ha estat el nombre d’instruments per 
marcar, des d’un inici es contava amb uns 15.000 instruments, però finalment 
s’han marcat aproximadament 24.000. Tot això ha fet que a part de variar el 
pressupost, ha incrementat el temps dedicat a la implementació, sobretot els 
dies calculats pel marcatge de les peces, que es calculaven per el centre 2 en 15 
– 20 dies, i per el centre 1 22 – 30 dies, i finalment han estat aproximadament 
30 dies pel centre 2 i 60 dies pel centre 1.  

 

  

4.3. Pressupost  
Seguidament es mostra el cost total d’implementar el projecte de traçabilitat al 
parc hospitalari. 

El cost d’implementar el projecte, es divideix en tres apartats: el cost del 
hardware, el del software i el del marcatge. 

 

4.3.1. Cost hardware 
 

La taula 4.2. mostra el cost dels diferents equips hardware que s’han de comprar 
per al correcte funcionament de tot el sistema. 

Hardware Unitats Preu 
unitari 

Cost 

Terminals 21 904,88 € 19.002,48 € 

Lectors de codi de barres sense fils 27 488,79 € 13.197,33 € 

Lectors de codi datamatrix 11 2.994,26 € 32.936,86 € 

Lectors de codi datamatrix sense fils 7 3.705,16 € 25.936,12 € 

Impressores d'etiquetes 4 706,10 € 2.824,40 € 

TOTAL   93.897,19 € 

Taula 4.2. Cost hardware 

 

El preu del hardware, es veu incrementat respecte el preu de l’oferta inicial de 
l’empresa, això és degut a que s’han comprat equipaments, com els lectors de 
codis datamatrix sense fils, amb els quals no s’hi contava des d’un inici. També 
es deu a que s’ha modificat el nombre d’equips a comprar. 
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4.3.2. Cost software 
 

La taula 4.3. fa referència als costos relacionats amb el software. 

 

Software Preu 

Llicència 45.551,18 € 

Manteniment anual 4.555,12 € 

TOTAL 45.551,18 € 

Taula 4.3. Cost software 

 

El preu final del software no es veu afectat pel cost del manteniment, atès que 
aquest es pagarà a l’iniciar el segon any d’implementació.  

 
 

4.3.3. Cost marcatge 
 

La taula 4.4. mostra els costos associats al marcatge. 

Marcatge Unitats Preu 
unitari 

Cost 

Instruments a marcar 24.000 1,21 € 29.040,00 € 

Taula 4.4. Cost marcatge 

 

Els costos del marcatge també han incrementat respecte l’oferta inicial, i és 
degut a l’increment en el nombre de peces a marcar. 
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4.3.4. Cost d’implementació 
 

La taula 4.5. mostra el cost total d’implementar el projecte de traçabilitat. 

 

Cost implementació Cost 

Hardware 93.897,19 € 

Software 45.551,18 € 

Marcatge 29.040,00 € 

TOTAL 168.488,37 € 

Taula 4.5. Cost d’implementació 

 

El cost d’implementació és el resultat final del pressupost del projecte, 
representa la despesa que assumeix el parc hospitalari. S’ha de considerar que 
tots els preus ja van amb el 21% d’IVA.  

Es remarca certa diferència amb el preu inicial de l’oferta, això es degut a la 
variació d’equips hardware a comprar i a la diferencia d’instruments inicials que 
es preveien per marcar.   
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CAPÍTOL 5: 

CONCLUSIONS 

 

En aquest capítol es presenten les conclusions del present treball. S’ha dividit en 
capítol en cinc apartats, els quals descriuen els beneficis de la traçabilitat, tant 
generals com aplicats al centre hospitalari. També es parla del procés de compra 
i de les divergències sorgides de la implementació. Finalment s’exposen línies 
futures.  

 

5.1. Beneficis de la traçabilitat  
 

La traçabilitat, a nivell general, és una eina que aporta a les entitats que en fan 
ús d’algun tipus, molts beneficis. Primer de tot, ajuda a regular el control sobre 
els materials traçats, ja que dits materials estan en tot moment seguits, per tant 
el control sobre aquests és molt més efectiu.   
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Treballar amb sistemes traçats ajuda als usuaris d’aquests, en la tasca a 
realitzar. Al automatitzar els processos, els usuari tenen poc marge d’error, per 
tant el desenvolupament de la tasca és molt més fàcil. Així doncs, la traçabilitat 
ajuda a reduir l’error humà. 

Així mateix, mantenir una sistematització, aporta valor afegit a les entitats, ja 
que mitjançant la traçabilitat a qualsevol producte, s’assegura tenir molta més 
informació d’aquest, llavors els clients poden estar més informats del producte 
que tenen a les mans i dels processos que ha seguit.  

Un altre benefici important, és la seguretat. Treballar amb sistemes traçats, 
implica un control més exhaustiu sobre el material que es traça. Per tant els 
materials que estan sempre sota seguiment són molt més segurs, ja que es 
coneix tots els processos per els quals han passat.  

Tot això fa, que de cara al client, els sistemes traçats aportin sensació de 
seguretat.  

 

5.2. La traçabilitat aplicada a l’instrumental 
quirúrgic 

 

El projecte de traçabilitat d’instrumental quirúrgic al parc hospitalari, s’ha fet 
amb la finalitat de complir els objectius proposats des d’un inici.  

Traçar tots els instruments, permet als dos centres, mantenir un seguiment i un 
control d’aquests, per tant, poder gestionar-los millor. La correcta gestió 
d’aquest material, aporta als centres grans beneficis.  

Primer de tot, permet un estalvi econòmic per el centre. L’estalvi és possible 
gràcies al millor control de l’estoc a nivell d’instruments. Així com també es 
veurà reflectit gràcies a la reducció de les despeses, el sistema permet gestionar 
millor l’instrumental, per tant les despeses relacionades amb el material quirúrgic 
s’aniran reduint. L’estalvi econòmic també és veurà reflectit en les futures 
adquisicions de material quirúrgic, ja que el sistema permet fer anàlisis de 
paràmetres de reparacions i de diferents marques d’instruments, d’aquesta 
manera, les compres futures seran molt més adequades a les necessitats del 
centre.  

D’altra banda, la traçabilitat de l’instrumental quirúrgic, aporta seguretat pel 
pacient. La seguretat es veu reflectida gràcies a: la ubicació inequívoca del 
material, ja que aquest està en tot moment controlat i ubicat pel sistema. Així 
mateix, el sistema  de traçabilitat permetrà la identificació de processos i usos en 
cassos d’infeccions nosocomials produïdes presumptament per l’instrumental, per 
tant si es detecta cap cas es podran fer les gestions pertinents d’avis necessàries 
a tots les persones implicades amb dit material. El sistema integra la 
protocol·lització guiada dels processos que ha de passar el material, per tant el 
tractament i el re processament del material és molt més segur, traduint-se en 
més seguretat de cara al pacient. I finalment, amb l’ajut del sistema també es 
minimitzaran els errors i es podrà fer el seguiment d’incidències, el que farà que 
augmenti la seguretat pel pacient.   
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5.3. Compra pública 
 

El projecte s’ha realitzat al centre mitjançant un concurs públic, per tant s’ha de 
considerar que una compra pública implica: 

• Un temps de procés lent, ja que s’ha de seguir tota la burocràcia de 
contractacions públiques.  

• Una definició clara del plec tècnic, per que així els oferents tinguin una 
bona base per fer l’oferta. 

• Un anàlisi previ exhaustiu per poder definir els plecs el màxim complets. 
• Sotmetre’s a la llei de contractació del estat per donar igualtat als 

oferents. 
• Una definició de criteris de compra públics (barem) sense possibilitat de 

marxa enrere. 

 

5.4. Implementació: Divergències amb la fase 
de projecte  

 

Un cop feta la implementació del projecte, s’han de destacar les dificultats 
trobades a l’hora de realitzar-la. La planificació de la implementació ve 
condicionada per la dificultat a l’hora de fer el marcatge dels instruments. D’una 
banda, el marcatge dels instruments és una activitat que afecta a molts actors 
diferents. Hi ha els tècnics de l’empresa que realitzen el marcatge, el personal 
del centre encarregat dels instruments, apart dels responsables del departament 
d’informàtica, que verifiquen la codificació. A part, la dificultat s’ha accentuat en 
aquest sentit, ja que hi ha hagut un excés de peces de marcatge, s’ha marcat un 
60% més de peces del calculat en un inici. 

D’altra banda, una de les dificultats ha sigut l’espai. S’ha de tenir en compte, que 
el projecte afecta a dues àrees del centre, la central d’esterilització i el bloc 
quirúrgic. La feina realitzada en aquestes zones, no es pot veure afectada per la 
implementació dels sistema, ja que no pot cessar. Tanmateix, es posa de 
manifest que el marcatge s’ha de fer fora d’aquestes àrees on es fa ús dels 
instruments, ja que són zones estèrils on no s’hi pot generar pols. En quan a la 
instal·lació de nou maquinari, s’ha instal·lat un total de 70 equips nous repartits 
per tot el cicle dels instruments, el que ha fet que la instal·lació en aquestes 
àrees hagi estat més complexa. Primer a nivell d’accés i també a nivell 
d’instal·lació, ja que aquest procés comporta molt moviment i generació de 
brutícia en aquestes àrees, que han d’estar sempre sota un control estricte de 
generació de pols. 

Una altra dificultat ha sigut la diferència de protocols entre els dos centres, tot i 
formar part d’un mateix parc hospitalari. Des d’un inici, durant el moment de 
definir l’abast del marcatge, cada centre tenia la seva manera d’estructurar les 
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caixes d’instruments, fet que va dificultar definir amb més precisió l’abast del 
marcatge. D’altra banda, els protocols de cada centre a nivell de tractament 
d’instruments són diferents, el que ha fet que definir els protocols per el sistema 
no sigui evident, ja que s’ha hagut de  contemplar els dos centres.   

El projecte també s’ha vist afectat per certes diferències que han sorgit durant 
tot el transcurs. La implementació del projecte ha suposat certes diferències 
respecte l’oferta inicial. Primer, una variació en el nombre i tipus de hardware 
final implementat, que s’ha vist motivat per el fet d’haver replantejat els circuits 
dels instruments, a nivell de llocs de treball. S’ha incrementat el nombre de 
lectors, afegint també lectors sense fils a zones on es requereix mobilitat. Però 
d’altra banda s’ha reduït el nombre de terminals i impressores a comprar. L’altra 
gran diferència ve marcada per una variació en el nombre de peces que s’han 
hagut de marcar, que ha sorgit degut a haver fet una mala previsió de l’abast del 
marcatge. En un inici es contava marcar aproximadament 15.000 instruments, 
però el nombre ha incrementat fins als aproximadament 24.000 instruments.  

Aquestes diferències han fet que el temps d’implementació del projecte variés 
significativament. En un principi s’havia estimat un temps d’implementació de 
tres mesos, però finalment han sigut cinc. 

Tot això ha fet que el pressupost final i real del projecte variï respecte al 
pressupost teòric inicial de l’empresa. El resultat ha estat una desviació de 
23.651,44 € en contra del parc hospitalari.  

 

5.5. Línies obertes per futures ampliacions 
 

Seria interessant continuar el projecte de manera que es pogués analitzar la 
realitat  i contrastar-la amb el que s’esperava quan es va plantejar el projecte. 
El projecte necessita cert rodatge un cop implementat per poder observar les 
millores. Realitzant un anàlisi evolutiu als dos anys d’implementació ja 
s’observarien segurament millores per el centre. Si s’analitzés a cinc anys 
després de la implementació, les millores ja estarien fetes, l’evolució del sistema 
ja s’hauria finalitzat, i per tant ja s’hauria establert un règim de treball 
permanent. 
 
Finalment, destacar que la traçabilitat d’instrumental quirúrgic avui en dia no és 
obligatòria als centres mèdics. Als congressos és comença a parlar de noves 
directives europees que contemplin aquest tipus de traçabilitat obligatòria als 
centres on es faci el re processament del material. Avui en dia tot evoluciona cap 
al benestar i la seguretat dels consumidors, per tant no és d’estranyar que en un 
futur proper, la traçabilitat dels instruments quirúrgics sigui una exigència,  així 
com a l’industria alimentària, i és que la traçabilitat i el control formen part de 
l’evolució natural de les coses, sempre és va cap al millor i sobretot cap a la 
seguretat. 
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