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AIAQS  

TIC  Observatori  Avaluació  
Definir, promoure i 

desplegar l'estratègia 
SITIC 

Posar a disposició tota la 
informació del sector 

salut 

Avaluar els resultats i la 
qualitat assolida en 

l'assistència sanitària 

L'Agència estructura la seva activitat en diferents àmbits de responsabilitat: 

Cadena 
Valor 

Informació 

Registrar 

Analitzar 

El valor de la informació 

Futura 
AQuASC 
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Empreses 
Proveïdores 
TIC  

Proveïdors de 
Salut  
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iSalut.cat 
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Empreses 
Proveïdores 
TIC  

Proveïdors de 
Salut  

Marc de referència i de  
govern de les TIC 

!

iSalut.cat!
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Evolució de les TIC i del Pla SITIC 
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INSTRUMENT DE 
TRANSFORMACIÓ 

PLA ESTRATÈGIC SITIC 
2012-2015 

REPTES DEL SISTEMA 
SANITARI 

Projecte 9.1. Transformar la 
història clínica compartida 
en una xarxa d'informació i 

serveis  

Projecte 9.2. Desplegar una 
xarxa multicanal de 

comunicació i atenció als 
ciutadans 
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Recepta 
Electrònica 

Carpeta 
Personal Salut 

Pla Imatge 
Mèdica 

Telemedicina 

Història Clínica 
Compartida 

PE SITIC 2008-2011 

PE SITIC 2012-2015 

HC3 
-  74% de centres SISCAT estan  connectats 

a l'HC3 (88% d'aquests publiquen on-line) 

CPS 
-  Estudi d'usabilitat  
-  Desplegament a 89.167 ciutadans  

Rec@t 
-  100% ABS prescriuen i dispensen RE 
-  71% de receptes mèdiques són 

electròniques 

PIMed 
-  11 Hospitals y 37 CAP publiquen IM a l'HC3 
-  100% centres imatge radiològica digital 

TM -  102 projectes, 60 centres y 26 experiències 

Transformar la història 
clínica de Catalunya en una 
xarxa d'informació.  

Desplegar una xarxa 
multicanal de comunicació 
i atenció als ciutadans 

Ciutadans 



Compartir informació 
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3. Rol més actiu dels                                
ciutadans en el                                           
sistema de salut  

1. TIC avançades i madures 

Disparitat en les 
funcionalitats que 

disposen les entitats  

Entitat A Entitat B Entitat C 

Diversitat  
de solucions TIC 

2. Transformació  
del model organitzatiu  
del sistema de salut  
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COMPARTIR INFORMACIÓ 

Informació 
de Salut 

integrada en 
xarxa  

Col·laboració 
en les 

solucions 
TIC Salut  

TICs 
orientades 

als resultats 
de Salut 

iSalut.cat 

Ciutadans 
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Definició iSalut.cat 

iSalut.cat és el programa per a dirigir i coordinar la 
transformació del sistema de salut de Catalunya utilitzant 
les TIC 

OBJECTIUS 

1. Desplegament i consolidació de la Xarxa d'Informació: 
− Xarxa Multicanal d'Atenció i Comunicació amb el ciutadà 
− Xarxa d'Informació assistencial pels professionals 
− Xarxa d'Informació per a la gestió pels proveïdors  

2. Desplegament i consolidació de l'Anella TicSalut  

3. Desenvolupament dels marcs de referència i govern, com 
eines i models per a facilitar aquesta transformació 
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iSalut.cat 

Ciutadans 
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Beneficis de iSalut.cat  
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Ciutadà 

•  Accés a tota la seva 
informació de salut 
rellevant de qualsevol 
proveïdor 

•  Interacció segura amb els 
professsionals de salut.  

Professionals 
clínics 

•  Més facilitat amb la 
informació integrada en 
l'eina habitual (ETC). 

•  Accés a tota la informació 
clínica rellevant.  

Proveïdors 

•  Informació de gestió rellevant 
summaritzada 

•  Suport a les decisions.  
•  Seguiment i suport a la 

gestió dels processos.  
•  Millora de la qualitat 

Empreses 
proveïdores TIC 

•  Escenari estable amb 
marcs de referència per 
projectes d'innovació.  

•  Eines i models comuns.  

iSalut.cat 

Ciutadans 
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Identitat digital 
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Promoure la seguretat en l'accés dels diferents recursos electrònics 
relacionats amb la informació de salut  

Per  

PROVEÏDORS ASSISTENCIALS 
i FARMÀCIES 

100% certificats digitals 
validats pel CatCert 

PROFESSIONALS  
Consell dels Col·legis de 

Metges 

100% professionals 
amb certificat 

digital a finals del 
2012 

CIUTADANS 

§  25.000.000 
certificats eDNI 
expedits 

§  174.034 
certificats idCAT 
expedits 
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Presentació del Canal Temàtic de Canal Salut: Canal Ticsalut 
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El Canal Tic i Salut és un portal web de Canal Salut que té com 
a objectiu oferir informació sobre el procés d'implantació i 
desplegament dels sistemes d'informació i de les tecnologies de 
la informació i les comunicacions (TIC) al sistema de salut de 
Catalunya 
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Presentació del Canal Temàtic de Canal Salut: Canal Observatori 
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§  L'Observatori del Sistema 
de Salut de Catalunya 
(OSSC) posa a disposició 
dels gestors, professionals, 
investigadors i ciutadans la 
informació necessària per 
millorar el coneixement 
del sector salut i facilitar 
l'avaluació, el benchmarking 
i la presa de decisions. 

§  El web recull els 
productes que elabora 
l'Observatori i altres dades 
facilitant la localització de la 
informació en un sol entorn.  
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Observatori d'Innovació en Gestió del Sistema Sanitari Català 
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El sector sanitari té la necessitat d'identificar pràctiques 
innovadores en gestió que s'estan portant a terme per tal d'afrontar 
futurs reptes 

L'OIGS es presenta com l'instrument del sistema i pel sistema 
encarregat de recollir, validar, ordenar i valoritzar les diverses 

experiències d'innovació que es produeixen en els àmbits de la gestió 
sanitària 

ÀMBITS D'ACTUACIÓ 

•  Catalunya 
•  CCAA 
•  Estatal 
•  Europeu 
•  Internacional 

SECTOR 

•  Gestors de Sistemes 
Sanitaris 

•  Gestors de centres 
sanitaris públics i 
privats 

•  Professionals sanitaris 

PRODUCTES 

•  Metodologies 
•  Experiències 



Índex 
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Pla Estratègic SITIC 2012-2015 

iSalut.cat 

Canal Salut 

Anella TicSalut 

Xarxa d'Informació 

Homologació 




