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Introducció

Disposició addicional de la Llei 21/2000, de 29 de desembre sobre els 
drets d’informació concernent a la salut i l’autonomia del pacient, i la 
documentació clínica

Pla estratègic per a la Societat de la Informació Catalunya en Xarxa 
(Parlament 14-4-99)

Conclusions del Grup de Treball constituït per Resolucions de 18-07-01 
i 6-11-01 

Document del Grup de Treball HCC (Dept. de Salut, CatSalut, ICS,
CTiTI) de 28-4-05

Document presentat el 4-10-05 fruit dels anteriors i del treball d’un 
centenar de persones, entre juny i setembre de l’any 2005
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L’objectiu principal de la HCCC és la millora de l’atenció de la salut dels ciutadans 

mitjançant una eina que millori i faciliti la feina dels professionals sanitaris en 

permetre l’ús compartit de la informació disponible sobre els pacients entre centres 

assistencials de Catalunya.

Ha de facilitar i potenciar la continuïtat assistencial i millorar l’ús dels recursos

Informatius.

Introducció
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L’HCCC no és la suma de les històries clíniques dels centres sanitaris; no 

incorpora totes les informacions dels historials clínics.

Permet l’accés de forma organitzada a la informació rellevant de les 

històries clíniques dels centres i d’algunes bases de dades centrals del 

sistema sanitari.

En una primera etapa, ha de donar cobertura als pacients del Sistema 

sanitari integral d’utilització publica de Catalunya (SISCAT, conegut com 

“xarxa d’utilització pública”.

Introducció

La Història Clínica Compartida a Catalunya és una iniciativa que té la finalitat de 

permetre l’accés de manera organitzada a la informació rellevant necessària per

prestar una atenció sanitària adequada i de qualitat, respectant els diferents 

models d’història clínica i els sistemes d’informació de cada organització sanitària

La Història Clínica Compartida a Catalunya és una iniciativa que té la finalitat de 

permetre l’accés de manera organitzada a la informació rellevant necessària per

prestar una atenció sanitària adequada i de qualitat, respectant els diferents 

models d’història clínica i els sistemes d’informació de cada organització sanitària
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És el titular de les dades que consten en la història clínica. 

Tindrà accés a la informació disponible sobre la seva salut 
que consti en la seva HCCC.

Introducció
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Continguts

Diagnòstics
Medicació prescrita
Immunitzacions.
Informes de proves diagnòstiques

Informes             :
D’alta
D’urgències 
D’atenció ambulatòria
D’at. especialitzada
De medicació prescrita
Informes de proves diagnòstiques

Processos de prescripció i 
dispensació de la prestació
de fàrmacs

Imatge digital relacionada 
amb l’informe de l’exploració

Accés al resgistre

Accés a la informació d’HCCC 
d’altres Comunitats Autònomes

Conjunt mínim de base de dades
registre d’altes hospitalàries des 
del 2003.

21 tipus21 tipus
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:

Continguts

Els documents publicats estan classificats en 21 tipusEls documents publicats estan classificats en 21 tipus
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Amb visites programades o pendents de programar per a 
aquell pacient en atenció ambulatòria especialitzada

D’atenció primària:

Que tinguin assignat el pacient

Que estigui en substitució del metge o infermera 
assignat/da o que formi part del mateix equip 

D’atenció d’urgències 

Relacionat assistencialment amb un pacient pel seu ingrés 
en el centre

Accés

Poden accedir els metges/ses i infermers/es: Poden accedir els metges/ses i infermers/es: 
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Mitjançant certificat digital

A les mateixes dades i informes que els professionals 

autoritzats 

Accés

Els ciutadans i ciutadanes podran accedir:Els ciutadans i ciutadanes podran accedir:
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Una infraestructura segura

Identificació del pacient

Identificació del tipus d’informació i origen

Traçabilitat de l’accés a la informació (URL)

Professional: accés a través del 
sistema de certificació de la seva 
institució

Components
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Components

Estructura en pestanyes/carpetes

Amb 
subcarpeta



Pàgina 12

Control  de  seguretatControl  de  seguretat

Cada Centre o Entitat gestiona els seus propis usuaris: més àgil, pròxim a l’usuari i més segur

Cada Centre o Entitat necessita un únic certificat per accedir a l’HC3

El Departament de salut gestiona els certificats de cada Centre o Entitat en comptes del certificats personals de cada professional 

Components
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Per poder compartir la informació necessitem disposar i utilitzar per la 
representació de les dades, estàndards com un element estratègic de la HCCC.

Els catàlegs que utilitza el programa de la HCCC, corresponen a estàndards 
d’àmbit nacional o internacional com és la Classificació Internacional de Malalties 
9ª revisió Modificació Clínica (CIM-9-MC) i catàlegs propis del programa de 
HCCC, com és el de tipus d’informés (documents).

Tots els catàlegs precisen una utilització, actualització i manteniment correctes.

Components

INTEROPERABILITATINTEROPERABILITAT

Arquitectura

ESTESTÀÀNDARSNDARS

Comunicació
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Dades 17 de juny de 2010Dades 17 de juny de 2010

Professionals que han accedit almenys un cop a la HCCC Professionals que han accedit almenys un cop a la HCCC 20.168 Total20.168 Total

HCCC consultades a centres assistencials HCCC consultades a centres assistencials 235.850 Total235.850 Total

Documents clínics indexats a la HCCC Documents clínics indexats a la HCCC 18.163.138 Total18.163.138 Total

Components

Vacunes publicades a la HCCC Vacunes publicades a la HCCC 4.328.290 Total4.328.290 Total
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Situació actual

Documents publicats  - 17 de juny de 2010Documents publicats  - 17 de juny de 2010
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Situació actual

Documents publicats  - 17 de juny de 2010Documents publicats  - 17 de juny de 2010
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Evolució quantitativa



Pàgina 18

Reconeixement
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Reconeixement

Moltes gracies
Maria.rovira@gencat.cat


