
Smart Hospital



Bloc quirúrgic Seguiment 
d’objectes

Proximitat Gestió Big Data

Navegació  indoor

“La nova  
revolució per a 

hospitals, gràcies  
al Internet 

Of Things i la 
mobilitat”.



Beacons
¿T’imagines que gràcies a un sensor bluetooth 
pots monitoritzar a temps real tots els actius 

d’un centre sanitari?



El bloc quirúrgic és l’actiu més important d’un hospital, optimitzar i 
treure’n el màxim rendiment és un objectiu capital del nostre sistema 
sanitari.

No existeix una solució efectiva que permeti als gestors hospitalaris 
monitorar tots els processos i actius d’un hospital en tremps real.

El Bloc Quirúrgic:
L’actiu més important



Bloc quirúrgic: Com funciona?

1. Identificació  
del pacient

3. Notificacions  
a familiars

2. Associació de  
la polsera

4. Seguiment  
de pacients



Els pacients disposaran d’una polsera 
identificativa amb un codi de barres.

1. Identificació 
del pacient

S’introduirà de forma manual i / o automàtica el 
codi de la polsera en l’aplicació per associar-la amb 

el pacient prèviament escanejat.

2. Associació 
de la polsera



Mitjançant un codi d’operacions que es 
facilita als familiars ells poden seguir l’estat 
de l’operació.

Cada vegada que hi ha un canvi en l’estat es 
notifica als usuaris, com per exemple:
el cirurgia pot avisar que els familiars es 
presentin a la sala d’espera per informar.

Inclús també es notifica dels canvis via SMS.

3. Notificacions 
a familiars



4. Seguiment de 
pacients

Gràcies a la tecnologia Bluetooth es farà un seguiment de la 
polsera del pacient i es guardarà totes les localitzacions per 

on han passat amb l’hora exacta.

Es podrà consultar la posició del pacient en temps real i es 
podrà generar informes de tota la traçabilitat dels pacients.



Ús d’espais
El big data que es genera permet conèixer el temps real el ús i 
rendiment dels quiròfans i instal·lacions. Es generen tota una 
sèrie de dades que ens permeten consultar un històric de l’ús 
de totes les instal·lacions.



És el primer software que dispose d’indicadors KPI pensats 
per millorar el rendiment de l’actiu més important d’un 
hospital: el Bloc Quirúrgic.

¿Perquè el nostre  
producte és disruptiu?



En un futur el nostre software incorporarà un algoritme d’AI que 
permetrà proposar una planificació d’intervencions quirúrgiques segons 
tot el big data que es va generant.

“Algo únic i revolucionari en el sector”. Aquest model sempre es treballa 
conjuntament amb els responsables i client.

Innovació única en el 
sector: AI
(Intel·ligència Artificial)



Navegació indoor

Pacient amb l’app descarregada i visita el día X.

Quan el pacient arriba a l’hospital, l’app detecta el beacon i rep 
automàticament una notificació de benvinguda (on se li recorda la 
consulta on té la cita, l’hora i la ruta per arribar).

En el cas de produir-se una incidència, tals com retards en les 
consultes mostrem diverses opcions i possibilitats, com per 
exemple: en el cas de tindre altres proves canviar l’orde, anar a la 
zona d’espera o bar, donar sang, etc.



Amb un petit Tag podem localitzar objectes 
en l’edifici, com per exemple cadires de rodes, 
equips electrònics movibles, etc.

Seguiment i posició 
d’objectes



Notificacions a personal mèdic amb control dels temps de processos:

      Avís al personal mèdic

      Arribada a la ubicació

      Automatització de processos i tasques, com: Transport de pacients

      Alertes per zones

Gestió de personal

Gestió i localització  
de personal

Localització de persones
Gràcies a la mostra tecnologia el personal sanitari pot trobar a 
altres companys veien la seva ubicació en un mapa i reduint els temps de 
recerca o trucades.



Per què la nostra solució és
la més òptima?

Solució sòlida i 
econòmica per a 
l’optimització del 
procés quirúrgic.

Ofereix una gran 
interoperabilitat. Es 

pot integrar amb l’ERP, 
la sala d’espera virtual, 

SMS i / o APP per 
smartphones.

Millora la gestió de 
tasques en el procés. 

I es disminueix 
càrrega de treball dels 
professionals davant 

de l’ordinador.

Ajuda per a la presa 
de decisions en 

temps real, gràcies a 
la informació precisa 

sobre el rendiment de 
les cirurgies.

Anàlisi de dades:  
millora del procés 

quirúrgic, permetent 
identificació fonts de 
retards, temps morts,  

etc.

Millora la seguretat 
del pacient: El sistema 
elimina possibles errors 

d’identificació.

Increment global del 
rendiment quirúrgic: 
resultats sorprenents 
sobre rendiment dels 

quiròfans i temps 
d’ocupació.



     973 80 55 45                       info@useit.es

           655 68 76 87                    asurroca@useit.es

Develop the future together
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