CONSULTES LICITADORS
CP 2017-07
SUBMINISTRAMENT D’APLICACIÓ
INFORMÀTICA CODIFICACIÓ CIM-9 I CIM-10

CONSULTES DELS LICITADORS
1. Consulta rebuda per Costaisa, en data 6 novembre 2017.
Voldríem realitzar les següents preguntes al plec de la licitació: "Subministrament d'aplicació
informàtica codificació CIM-9 i CIM-10 (CP 2017-07).

Consorci Sanitari del Garraf - NIF Q 0801633 I

Pregunta 1: Es demana únicament que s'integri amb el producte WebDrgfinder de 3M? Es
valorarà la possibilitat d'integrar amb altres alternatives?
Resposta:
El software s'ha d'integrar amb el HIS de l'Hospital i ha de permetre cridar a l'agrupador CGS
GRD-APR per fer assignacions de GRD-APR a demanda del codificador/a durant el procés de
codificació de diagnòstics i procediments.

Pregunta 2: Per tal de poder determinar amb més precisió l'abast de la integració, ens podríeu
facilitar la versió exacta del software de 3M que cada hospital te instal·lat en el seus servidors?
Ens podeu indicar quines versions del 3M APR-GRD s'utilitzen (o s'utilitzaran per fer l'agrupació
de la codificació amb CIM-10MC/SCP)? Ens podeu confirmar que no s'utilitzen (o utilitzaran) els
agrupadors AP-GRD ni MS-GRD?
Resposta:
Actualment l'Hospital no té instal·lat cap versió de software de 3M, l'eina d'ajuda a la
codificació licitada haurà de poder enllaçar-se amb qualsevulga versió que s'instal·li, no
descartant d'entrada cap versió.

Pregunta 3: Quines metodologies te disponibles el HIS de l'Hospital? Ens les podeu detallar?
Resposta:
Actualment el HIS (GOWIN) del CSG està integrat amb un elevat número d'aplicatius externs,
però no disposem de cap EAI centralitzat per gestionar la comunicació entre aplicatius, així que
s'han anat desenvolupant i implementant en funció de les capacitats tant de GOWIN com de
l'aplicatiu a integrar (per això al plec no es demana un sistema ni metodologia específica per
implementar la integració amb l'eina de codificació). A mode il·lustratiu, actualment GOWIN
està connectat amb múltiples departamentals i sistemes externs a través de tots aquests
protocols/canals
d'integració:
- formats de missatges: ASTM, propi,..
- canals de comunicació: webservice, sockets, fitxers, http/https, ODBC...
Tal i com s'ha definit al concurs, es valoraran les capacitats d'integració de les diferents eines
ofertades, però el mecanisme definitiu per implementar la integració, així com el disseny
funcional, es consensuarà en la fase d'execució del projecte.

Pregunta 4: El HIS de l'Hospital ofereix algun sistema de captura/recuperació/enviament de
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dades estàndard (missatges HL7, WS, API's, ...) per identificar els casos a codificar, recuperarne la informació necessària per al procés de codificació i retornar-li la informació addicional?
Ens les podríeu detallar?
Resposta:
Durant la fase d'implementació, per part de l'hospital es desenvoluparà el procés d'extracció
de dades per traspassar les dades d'episodis a codificar. Igualment, el HIS ja disposa
actualment de procediments operatius per incorporar codificació de sistemes externs.
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Entenent que les respostes a les consultes plantejades són únicament aclariments i que en cap
cas modifiquen les bases de licitació inicials, es manté el termini inicial per a la presentació de
les propostes al procediment de referència (la data límit per a la presentació de propostes està
prevista pel proper dia 13 de novembre fins a les 14:00 hores.

Sant Pere de Ribes, a 9 de novembre de 2017
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