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Història Clínica Compartida a Catalunya (HCCC)
Introducció
L’objectiu principal de la Historia Clínica Compartida de Catalunya (HC3) és la millora de l’atenció de
la salut dels ciutadans mitjançant una eina que millori i faciliti la feina dels professionals sanitaris, al
permetre l’ús compartit de la informació disponible sobre els pacients i entre els centres sanitaris de
Catalunya.
Ha de facilitar i potenciar la continuïtat assistencial i millorar l’ús dels recursos informatius. Ha de
possibilitar que els pacients atesos en diversos centres sanitaris no s’hagin de sotmetre a
exploracions i procediments repetits.
Com a criteris i principis bàsics HC3 es troben:
Crear un model únic (o comú) d'accessos a registres d'informació clínica informatius dels
diversos sistemes d'informació. HC3 no pretén ser la suma de les històries clíniques dels
diferents centres sanitaris, sinó que ha de permetre l'accés de forma organitzada a la
informació rellevant, respectant els diferents models d'història clínica implantada en els
diferents centres sanitaris. Per això s'estableix un punt de contacte centralitzat que fa
accessible la informació a altres centres sanitaris.
Atorgar confiança a professionals i ciutadans en aspectes de seguretat i confidencialitat en
l'accés a la informació clínica dels mateixos. Per a això, s'utilitza com a peça clau que el
sistema d'identificació del ciutadà sigui unívoc. El sistema inclourà requisits de seguretat i
garantirà la traçabilitat de tots els accessos a la HC3.
Normalitzar la informació que s'intercanvia, per la qual cosa el sistema complirà amb les
necessitats d'utilització d'estàndards d'integració, semàntica, sintàctica i tècnica que permeten
la comunicació i estàndards funcionals.

Objectius
Els objectius de l’HCCC són:
Continuïtat assistencial

Afavorir la continuïtat assistencial i contribuir a fomentar la cura de la pròpia salut

Eficiència

Disminuir la duplicitat de proves i major control dels tractaments incompatibles

Suport

Augmentar el suport a l’activitat dels professionals, a nivell assistencial i formatiu

Seguretat de la
informació

Generar més confiança dels pacients en referència a la seguretat de la informació

Accés a la informació

Accés a la informació i serveis més ràpid, flexible i còmode

1 de 4

Oficina iSalut – Història Clínica Compartida

oficina.isalut@gencat.cat

Accés
Poden consultar les dades informades:
Els metges/ses i infermers/es:
o

Amb assistència programada o pendent de programar per a aquell pacient en atenció
especialitzada ambulatòria o al ingrés.

o

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

o

D’atenció d’urgències

o

Relacionat assistencialment amb un pacient del centre o entitat

Altre personal assistencial
o

Relacionat assistencialment amb un pacient del centre o entitat

Tipus d’informació
A continuació es mostra la informació disponible a HCCC:
Tipus d’informació
Relació Assistencial
Documents clínics

Descripció breu
Permet la publicació relació assistencial d’un pacient amb la UP d’atenció primària
assignat per RCA i informació del metge i infermera assignat.
Permet la publicació dels diferents tipus de documents clínics disponibles d'un
pacient.

Diagnòstics

Permet la publicació de diagnòstic/s d’un pacient.

Immunitzacions

Permet la publicació d’immunitzacions d’un pacient.

Informes imatge digital

Permet la publicació d’informes i estudis d’imatge digital estructurats

Informes laboratori

Permet la publicació d’informes de laboratori estructurats

Informes anatomia
patològica

Permet la publicació d’informes d’Anatomia Patològica estructurats

Espirometries

Permet la publicació d’espirometries estructurats

Marcatge crònics

Permet la publicació d’un marcatge de crònic al pacient (PCC / MACA)

Registre imatges

Permet registrar les imatges, previ backup, per poder fer posteriorment la publicació
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Consulta de dades
HCCC ofereix diferents solucions de consulta de la informació clínica de la que disposa depenen de
les necessitats dels actors implicats (Centre Sanitari, professional, ciutadà). Aquestes solucions es
divideixen de la manera següent:
Visor Professional
Aplicatiu web que té com a finalitat d’oferir als professionals dels centres sanitaris accedir a tota la
informació clínica publicada pels centres sanitaris d’un pacient, així com a un conjunt d’eines per a la
personalització dels contingut.
A continuació es llisten els tipus d’informació que pot consultar el professional al visor:
Informació

Descripció breu

Dades pacient

Mostra la informació identificativa del pacient i dades d’assignació d’UP
d’assistència primària.

Història Clínica Resumida

Mostra la informació clínica més rellevant del pacient.

Informació CRG

Mostra la informació d’estratificació i predicció del risc

Marcatge crònic

Mostra la informació si el pacient ha estat marcat com a crònic

Detall CRG

Mosta la informació de detall d’estratificació i predicció del risc

Documents
Diagnòstics

Mostra els documents i imatges publicats pels diferents centres sanitaris del
pacient.
Mostra els diagnòstics, de diferents tipus, publicats pels diferents centres sanitaris
del pacient i conjunt mínim basic de dades.

Farmàcia

Mostra la prescripció i dispensació de farmàcia del pacient.

Immunitzacions

Mostra les immunitzacions publicades pels diferents centres sanitaris del pacient.

HCDSNS

Mostra les dades del pacient en altres comunitats autònomes

Avisos: Voluntats
anticipades
Avisos: Registre
Maltractament Infantil
Pla Intervenció
Individualitzat Compartit
(PIIC)
Curs Clínic Compartit
Atenció Primària (CCCAP)

Mostra les voluntats anticipades del pacient.
Informa si el pacient esta dintre del Registre de Maltractament Infantil
Mostra la informació (si existeix) recuperada de la Unitat Proveïdora assignada al
pacient a RCA del PIIC
Mostra la informació (si existeix) recuperada de la Unitat Proveïdora assignada al
pacient a RCA del CCCAP
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Serveis web consulta (ETC Cerques)
Conjunt de serveis web amb la finalitat d’oferir informació clínica de manera estructurada, per facilitar
la integració d’aquesta informació a les estacions de treball del centres sanitaris. A continuació es
llisten els serveis disponibles per a la consulta d’informació a HCCC i una breu descripció de la seva
funcionalitat:

Informació

Descripció breu

Informació pacient

Servei per a la consulta d’informació identificativa del pacient, dades d’assignació
d’UP d’assistència primària, marcatge crònic i CRG.

Informes

Servei per a la consulta dels informes publicats d’un pacient.

Obertura informe

Servei per a la consulta del informe final d’un pacient (PDF).

Obertura estudi

Servei per a la consulta d’una imatge digital.

Diagnòstics

Servei per a la consulta de diagnòstics publicats d’un pacient (AP, AE i CMBD).

Immunitzacions

Servei per a la consulta d’immunitzacions d’un pacient.

Identificador HC3

Servei per a la consulta del identificador únic de document de la HC3.

Consultar informació PIIC
Consultar informació
CCCAP

Servei per a la consulta de la informació PIIC que la UP del pacient tingui al seu
repositori.
Servei per a la consulta de la informació del CCCAP que la UP del pacient tingui
al seu repositori.
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