
 

  

 

Benvolgut/da, 

Ens plau comunicar-vos que fa uns dies es va aprovar, per Acord de Govern, la inversió de 40 

milions d’euros per a la nova solució tecnològica amb la qual treballaran en un futur pròxim els 

professionals sanitaris: l’Historial Electrònic de Salut (HES). Aquest projecte és una peça clau a 

partir de la qual traçarem el camí cap a una transformació digital de major abast del nostre 

sistema. 

L’HES unificarà els dos principals repositoris d’informació clínica de Catalunya: l’estació clínica 

d’atenció primària (ECAP) i la història clínica compartida (HC3). La fusió s’integrarà dins 

d’aquesta nova eina, que tindrà una arquitectura tecnològica pròpia i que permetrà que el 

professional dediqui més temps al pacient i menys a consultar i bolcar dades. En definitiva, una 

nova manera de treballar més homogènia centrada a desburocratitzar les tasques diàries dels 

professionals i a oferir més i millors prestacions. 

La implementació afectarà més directament a l’atenció primària, salut mental ambulatòria i 

rehabilitació, tot i que també ajudarà a la millora de la qualitat de les dades dels hospitals i els 

altres centres sanitaris, els quals també s’incorporaran progressivament a la transformació 

digital. 

La tecnologia s’introduirà en quatre anys, temps necessari per establir-la de forma sòlida i 

segura, i es desplegarà per fases. Està previst que els primers resultats visibles per als 

professionals es produeixin aproximadament en 18 mesos. Aquesta és una solució extensa i 

complexa que des del Servei Català de la Salut s’implementarà arreu del territori. 

La conceptualització de l’HES, com a peça central del Pla director de sistemes de salut, ha estat 

fruit d’un procés col·laboratiu amb el sector mitjançant diferents mecanismes de participació dels 

professionals de la salut i de l’àmbit tecnològic, coneixedors de la realitat i implicats en la millora 

del sistema de salut. 

En conclusió, des del Servei Català de la Salut es té consciència de la necessitat de fer una 

millora radical de les eines i dels sistemes d’informació. Per això s’ha decidit aquesta innovació 

tecnològica amb una inversió molt important que repercutirà directament en el present, però 

també en el futur del nostre sistema sanitari. 

Gràcies per fer-ho possible. 

 

 

 
 
Adrià Comella i Carnicé  
Director. 
 


