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Introducció
L’any 2007 la Fundació enceta el Mapa de Tendències, 
estudi que des de llavors es du a terme anualment 
amb l’objectiu de conèixer la implantació i ús de les 
TIC en les institucions sanitàries de Catalunya i que 
s’articula via una enquesta al conjunt dels centres 
proveïdors del SISCAT.

En motiu de la Jornada del Mapa de Tendències, 
s’elaboren i presenten els resultats que després 
queden a disposició pública a la web de la Fundació. 
Durant l’any, es posen a disposició dels agents del 
sistema de salut català interessats amb l’objectiu de 
millorar les seves actuacions.

L’enquesta, doncs, té un paper pivot en un procés que 
la Fundació TIC Salut Social, responsable de recollir i 
compartir la informació d’interès del conjunt del sec-
tor, pretén enfortir. El document que teniu entre mans 
n’és un exemple: en pro d’aquesta voluntat de tras-
pàs de coneixement i transparència, per primer cop 
editem aquest petit informe amb el recull d’anàlisis 
(que hem anat publicant al web) que ha comptat amb 
la participació d’un espectre ampli de professionals 
especialitzats en cadascun dels àmbits, contribuint a 
donar-li una perspectiva realista i funcional que, com 
a Fundació, agraïm sincerament.

Gràcies pel temps que dediqueu a fer el Mapa de 
Tendències possible.

Josuè Sallent Ribes 
Director
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Agraïments
Volem agrair la col·laboració a tots els professionals 
que han participat a la redacció d’aquest informe 
com també a tots els responsables de Sistemes 
d’Informació de les EP del SISCAT que any darrera 
any col·laboren amb el desenvolupament d’aquest 
estudi. Especialment:

- Carlos Gallego.  Responsable del Sistema d’Imatge 
Mèdica Digital de Catalunya.

- Jesús Berdún. Project Manager Fundació TIC 
Salut Social. Expert en Sistemes de Telemedicina.

- Ariadna Rius. Responsable Oficina d’Estàndards i 
Interoperabilitat de la Fundació TIC Salut Social.

- Carme Pratdepàdua. Responsable Oficina mhealth 
de la Fundació TIC Salut Social.

- Albert Haro. Responsable Centre de Seguretat de 
la Informació de Catalunya (CESICAT).

- Oscar Solans. Responsable Funcional d’ eCAP i  
HC3 del Departament de Salut.

- Francesc Moya. Direcció d’Informàtica i Sistemes 
d’Informació del Consorci Sanitari del Maresme.

- Pere Bonet. Director de la Divisió de Salut Mental 
de la Fundació Althaia.

- Marta Carbonell. Directora d’informàtica en 
l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron.

- Ingrid Bullich. Tècnica en salut del Pla director 
sociosanitari at Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya.

Informació general 
de l’enquesta
• Període de recollida de dades:

15 setembre –  30 octubre
• Taxa de resposta: 110 Entitats Proveïdores del

Sistema Sanitari Públic Català (SISCAT)
• Perfil del responent: Responsables de Sistemes

d’Informació
• Línies assistencials: Atenció Primària, Atenció

Hospitalària, Atenció a la Salut Mental i Atenció
Sociosanitària

Contacte
Bústia Mapa de Tedències
        mapatendencies@ticsalutsocial.cat                       

+34 93 553 26 42



Disposició de programari 

Intenció de canvi/compra (1 o 2 anys)

Grau d’integració amb el HIS

Ús de productes (PACS i RIS)

Grau de satisfacció
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Integració dels 
sistemes d’informació 
El Mapa de Tendències de 2017 analitza la disposició 
de programari, el grau d’integració amb el HIS, el 
nivell de satisfacció i la intenció de canvi o compra 
dels següents quatre departamentals: Anatomia 
Patològica, Documentació Clínica, Farmàcia i 
Laboratori i Gestió de la Imatge.

Pel que fa a la imatge (PACS i RIS), la integració es 
dóna per suposada (tenint en compte la mostra 
de centres sobre la que es realitza l’enquesta, la 
situació de la Radiologia és probablement similar 
a la de Laboratori). En aquesta àrea es donen dues 
casuístiques característiques: d’una banda, és l’única 
en la qual hi ha un producte majoritari en els centres, 
RAIM (UDIAT), i d’altra, és l’àmbit on hi ha més varietat 
de productes declarats, probablement per les 
gestions de nínxol (com Centricity) i els casos on els 
PACS s’han incorporat directament en la compra de 
determinades modalitats. La informació analitzada 
és àmplia en la tipologia de centres: Centres 
d’Atenció Primària, Hospitalària i Sociosanitària (el 
gràfic “Disposició de programari” és indicatiu de la 
disposició o no dels serveis). Malgrat això, sabem 
que pels primers els departamentals esmentats són 
propis mentre que en la resta són, habitualment, 
externalitzats, de manera que els percentatges 
d’integració absoluts no poden ser interpretats 
directament: el que sí que podem inferir és que el 
nivell d’integració menor es dóna per l’anatomia 
patològica, mentre que laboratori i farmàcia són els 
més integrats, segons els resultats.

Sobre documentació clínica, la integració estàndard 
és l’enviament d’activitat i el retorn agrupat per nivell 
de complexitat. Els resultats indiquen que és el cas 
amb una major integració unidireccional, que es pot 
relacionar amb el fet que la tasca de documentació es 
pot fer en molts casos en backoffice i generant fitxers 
de sortida del HIS que són tractats pel departamental 
per generar el nivell de complexitat dels casos.

Els resultats referents a la intenció de canvi 
reflecteixen una situació estable en l’escenari 
general, en coherència amb el nivell de satisfacció 
amb els sistemes. Tenint en compte, però, el canvi 
a CIM10 previst per aquest 2018, encara que no hi 
hagi intenció de canvi de sistema de documentació 
clínica, és més que probable que siguin necessàries 
actualitzacions de versió per adaptar-s’hi.



Disposició d’espais reservats per dades subjectives 
del professional i per dades confidencials del pacient

Disposició de sistemes d’alertes 
de dades vinculades a HC3

Accés informació d’HC3
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Història Clínica 
Compartida de 
Catalunya 
La implementació de la Història Clínica Comparti-
da de Catalunya (HC3) continua en evolució. Durant 
l’any 2017, hi han destacat tres avenços clau: en pri-
mer lloc, la connexió dels centres de rehabilitació i 
diàlisis; en segon lloc, la publicació de les dades és 
de cada vegada més estructurada (la informació re-
collida al Mapa de Tendències mostra que, a finals 
de 2017, representava el 25% de la publicació total 
anual); en darrer lloc, pel que fa a la connexió entre 
HC3 i serveis socials, actualment s’està portant a ter-
me el pilot entre tres CAP i dues Àrees Bàsiques de 
Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona. 

El Mapa de Tendències destaca que vora el 70% de 
les EP que disposen d’Atenció Primària declaren 
disposar d’un sistema d’alertes de dades vincu-
lades a les publicacions realitzades a HC3, repre-
sentant un increment de més del 10% respecte a 
l’any passat, oferint als professionals sanitaris una 
potent eina proactiva i una visió més integral de 
l’atenció als ciutadans. 

La informació de l’HC3 es pot consultar de dues 
maneres: amb la incorporació de les dades pro-
cedents de l’HC3 a les estacions de treball clínic 
(ETC) dels propis centres o mitjançant el visor pro-
fessional del propi sistema d’HC3. El 55% de les En-
titats Proveïdores enquestades declaren accedir a 
informació d’HC3 mitjançant el visor professional 
i, a més, incorporen dades d’HC3 a les seves esta-
cions de treballs clíniques, representant un incre-
ment d’un 5% respecte a l’any passat. Un 42% ho fa 
tan sols mitjançant el visor d’HC3. 

Amb l’objectiu, establert a 2017, de disposar de tota 
aquella informació clínica objectiva de seguiment 
d’Atenció Primària i Atenció Hospitalària, s’implanta 
el Curs Clínic Compartit Integrat a l’HC3, que permet 
publicar les anotacions de curs clínic que afecten a 
un ciutadà i millorar la coordinació entre nivells assis-
tencials i la seguretat en l’atenció rebuda.

En aquest sentit, cal destacar que un 73% de les 
entitats disposen d’espais reservats per dades 
subjectives del professional i dades confiden-
cials del pacient.



Intercanvi electrònic d’informació amb institucions

Ús d’eines d’interoprabilitat
% sobre el total d’Entitats Proveïdores
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Interoperabilitat 
 
La interoperabilitat és la capacitat de compartir in-
formació entre components (com sistemes o dispo-
sitius) sense que es perdi el seu significat. Aquesta 
comunicació ha de garantir l’intercanvi coherent de 
les dades entre departaments, organitzacions, nivells 
assistencials o regions, amb l’objectiu principal de 
proporcionar als professionals tota la informació re-
llevant dels seus pacients per assegurar que el procés 
de presa de decisions es produeix d’una manera se-
gura, eficient i eficaç i garantint l’accés a la informa-
ció independentment del lloc en què s’hagi registrat. 
El SISCAT es caracteritza per presentar una gran di-
versitat en quant a la utilització de sistemes, serveis i 
dispositius per part dels diferents proveïdors. Aques-
ta heterogeneïtat fa que sigui necessari un treball in-
tensiu d’estandardització, que permeti assolir la inte-
roperabilitat entre els diferents agents i actors.

La Fundació TIC Salut Social fa ja anys que inclou 
l’anàlisi de la interoperabilitat al Mapa de Tendèn-
cies per tal de valorar l’estat dels proveïdors de salut 
en quant a l’adopció de les normes i eines que per-
meten assolir-la. Des del 2013, l’ús tant d’estàndards 
d’HL7 com dels vocabularis controlats internacionals 
LOINC i SNOMED CT ha anat augmentant progressi-
vament, fins situar-se a més del 70% en el cas d’HL7, 
prop del 50% en el de SNOMED CT i vora del 36% en 
el de LOINC. Les dades d’enguany també mostren 
una consolidació de l’ús de SNOMED CT no només 
per anatomia patològica, sinó en d’altres àmbits com 
al·lèrgies o immunitzacions, ja que aquestes expe-
riències van en augment. Dins l’apartat de la intero-
perabilitat semàntica, també cal destacar l’esforç que 
estan fent els proveïdors per a preparar-se per a l’ús 
de la CIM-10-MC/SCP, ja que és un dels requeriments 
que s’inicia amb l’any vinent i té un elevat impacte 
tant als sistemes d’informació com als processos i a 
les metodologies de treball. En aquest sentit, més del 
60% declara estar preparat per l’ús de la nova revisió 
de la classificació. Pel que fa a l’ús de motors d’inte-
gració, aquest ja s’ha situat vora el 60%, de manera 
que més de la meitat dels centres ja compten amb 
les eines per estandarditzar la missatgeria utilitzada 
en les seves comunicacions amb tercers.

Les dades del Mapa confirmen que l’evolució de l’ús 
dels estàndards al SISCAT té un increment cons-
tant, en què cada any més centres els utilitzen per a 
intercanviar informació amb tercers, ja sigui a través 
d’HC3 o IS3. L’esforç que els proveïdors dediquen a 
aquesta mena d’adopcions repercuteix en millorar 
l’eficiència, la seguretat i la presa de decisió en el pro-
cés assistencial, posant a l’abast dels professionals la 
informació rellevant que necessiten a cada moment.



Còpies seguretat fora CPD

Formació en materia de riscos de seguretat

Temps última auditoria biennal obligatòria
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Seguretat 
L’any 2017 va estar marcat per la irrupció globalment 
epidèmica dels ransomware, els virus informàtics 
que, infectant els dispositius, restringeixen l’accés 
als arxius sota amenaça de la seva destrucció si no es 
paga un rescat, ocasionant pèrdues que s’aproximen 
als 5 bilions de dòlars per a l’any 2017. El bloc de segu-
retat del Mapa de Tendències reporta, des de la seva 
creació, indicadors de seguiment de variables relati-
ves a la Llei Orgànica de Protecció de Dades, les polí-
tiques relatives a la connexió de dispositius personals 
als sistemes d’informació institucionals, l’emmagat-
zematge de còpies de seguretat, proves de recupe-
ració, plans de continuïtat i contingència, auditories 
tècniques, disposició d’equips de seguretat i forma-
ció en matèria de riscos orientada als professionals 
de les Entitats Proveïdores del SISCAT.

En relació als resultats del 2017, destaquen l’elevat 
nombre d’entitats que han realitzat l’auditoria biennal 
obligatòria de compliment de la Llei de Protecció de 
Dades en els darrers 4 anys. Així mateix, mostra que 
un molt alt percentatge de centres guarda les còpies 
de seguretat en ubicacions fora dels centres de pro-
cessament de dades per a garantir-ne la disponibilitat 
en cas d’incident i, d’aquests, un nombre significatiu 
fa proves per a garantir la integritat de les dades. Els 
resultats també semblen mostrar que els centres han 
entès bé que la formació del personal privacitat és un 
aspecte cabdal; en conseqüència, el percentatge de 
personal format en els darrers 2 anys és força alt. Una 
bona part dels centres també fan formacions especí-
fiques en riscos de seguretat encara que el repte és 
que tots els centres aprofitin les formacions en priva-
citat per a sensibilitzar els professionals també en els 
riscos de seguretat en uns entorns de treball on cada 
vegada fa més falta. 

Cal destacar també que al maig del 2018 entrarà en vi-
gor el nou Reglament General de Protecció de Dades 
(el qual modifica alguns aspectes del règim actual i 
conté noves obligacions que cada organització ha 
d’analitzar i aplicar tenint en compte les seves pròpies 
circumstàncies). Per això, el repte a assolir és que tots 
els centres imparteixin les corresponents formacions 
per tal de sensibilitzar als professionals en matèria 
dels riscos de seguretat als seus entorns de treball.



Raons per no implementar tecnologia mòvil als centres (apps)
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mHealth 
L’ús de les tecnologies de la mobilitat en l’entorn sa-
lut i social ha esdevingut una realitat a la vida dels ciu-
tadans, tant els que pateixen alguna malaltia com els 
que desitgen tenir cura de la seva salut. Segons l’últim 
estudi de la consultora Research2Guidance (Novem-
bre 2017), als mercats oficials (Google Play i Appsto-
re) ja hi podem trobar més de 325.000 apps de salut, 
benestar i hàbits de vida saludable; cal destacar, però, 
que en la majoria dels casos aquestes aplicacions no 
disposen de cap certificació que garanteixi la fiabili-
tat i seguretat de fer-ne ús.

D’acord amb el Mapa de Tendències d’enguany, les 
entitats proveïdores incorporen amb un ritme pru-
dent però creixent l’ús de les apps que ofereixen ser-
veis als ciutadans (més d’un 10% de les EP enquesta-
des, declara disposar d’apps de salut corporatives). 

Algunes d’aquestes permeten, per exemple:

• Geolocalitzar centres de salut
• Concertar visites amb els professionals de la salut i 

el benestar
• Consultar el temps d’espera dels serveis d’urgència 

en temps real
• Realitzar visites virtuals amb els seus professionals

Els ciutadans, dotats ara d’un instrument d’apodera-
ment amb molt potencial, no només utilitzen aques-
tes apps per gestionar la seva salut amb els centres, 
sinó que mostren interès en potenciar el seguiment 
de les seves patologies fent ús d’aplicacions que els 
permetin millorar la seva qualitat de vida.

Malgrat l’interès dels centres en articular aquest ti-
pus de serveis al ciutadà, els resultats mostren que cal 
afrontar les barreres d’entrada a l’adopció d’aquestes 
tecnologies: se’n destaquen l’alt cost que representa 
desenvolupar-les i la manca d’integració de les da-
des generades pel pacients als sistemes d’informació 
(deixant només a les entitats econòmicament grans la 
capacitat per desenvolupar apps i integrar-les dins el 
model assistencial). En canvi, el possible excessiu con-
trol als pacients o el desconeixement dels riscos legals 
no es perceben com a elements dissuasius. És també 
notori que més del 80% dels enquestats reconeix les 
avantatges potencials de l’ús de la tecnologia mòbil.

Les tendències indiquen que l’ús de la intel·ligència 
artificial i els dispositius portables aplicada a les apps 
en salut esdevindrà una de les tecnologies més dis-
ruptives en el mercat de la salut en els propers anys. 
Cal que el Mapa de Tendències resti atent a aquests 
canvis per tal que les entitats proveïdores tinguin els 
instruments necessaris per afrontar aquests canvis.



Evolució en el número de pacients visitats Evolució de la telemedicina a les EP del SISCAT, per tipus
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A més a més, enguany la Fundació ha posat el focus 
en l’àmbit específic de la telemonitorització avaluant 
l’estat d’aquesta tecnologia al SISCAT, concloent que:

• hi ha un ampli consens en els beneficis de la 
telemonitorització per a la millora de a qualitat 
assistencial, la provisió dels serveis integrats, la 
realització de medicina preventiva, la reducció de 
costos i la reducció de desplaçaments.

• s’assenyalen els factors econòmics i 
organitzacionals com els més limitants en 
l’adopció de processos de telemonitorització; els 
ètics i legals i d’acceptació de l’usuari com els 
menys importants

• les patologies cròniques s’identifiquen com a àmbit 
amb més potencial per a la telemonitorització, 
seguides d’atenció preventiva i salut mental.

• es reclamen facilitats per potenciar l’ús de la 
telemonitorització via definició de prestacions, 
estandardització de les solucions, homologació 
d’eines, establiment d’acords marc comuns 
amb tots els centres del sistema el finançament 
específic per als programes.

Els resultats són il·lustratius de l’estat del SISCAT 
respecte de l’ús d’eines de telemonitorització i con-
firmen que les iniciatives reclamen un marc sistèmic 
que els hi faciliti el desenvolupament. La creixent im-
portància de les eines de compartició d’informació 
com HCE i la penetració dels dispositius intel·ligents 
(wearables) seran, de ben segur, palanca de canvi.

Telemedicina 
La major part de serveis de telemedicina s’ofereixen 
en els països industrialitzats, molts dels quals es 
focalitzen en el diagnòstic i la gestió clínica de ca-
sos, abastant una àmplia varietat de serveis; els que 
s’esmenten amb més freqüència en les revisions bi-
bliogràfiques són la teleradiologia, telepatologia, te-
ledermatologia, teleconsulta, telemonitorització, te-
lecirurgia i teleoftalmologia. El Mapa de Tendències, 
com a observatori de la Fundació TIC Salut Social, 
permet avaluar quin és l’estat actual d’aquest tipus 
de tecnologia en el sector català.

Els resultats corresponents a l’enquesta duta a ter-
me la segona meitat de l’any 2017 mostren que la 
pràctica de la telemedicina manté la tendència dels 
darrers anys: l’ús del telediagnòstic i la teleconsulta 
es situa al voltant del 70% mentre que el de la tele-
monitorització continua la seva tendència al voltant 
del 20%; així mateix, les malalties cròniques com la 
diabetis, insuficiència cardíaca o respiratòria o la re-
habilitació són les patologies més comunes en l’ús 
d’aquestes tecnologies, d’acord amb els resultats de 
l’enquesta. La dermatologia i la diagnosi per la imat-
ge ofereix també un escenari més procliu a realitzar 
serveis a distància.



Mètode utilitzat per registrar les activitats
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Atenció Sociosanitària  
L’elevat número d’entitats que ofereixen Atenció So-
ciosanitària (més de la meitat de les enquestades), 
juntament amb la variabilitat de les seves dimensions 
(equips de suport, places i llits), posa de manifest la 
heterogeneïtat de l’àmbit sociosanitari. Els resultats 
del Mapa de Tendències mostren que la majoria de 
les entitats disposen de programaris relacionats amb 
la informació administrativa i clínica, responent a la 
multidisciplinarietat de l’Atenció Sociosanitària (esta-
ció mèdica, estació d’infermeria, etc.). En el darrer any, 
gairebé el total d’entitats mantenen els seus produc-
tes informàtics (80%), responent així a les altes pun-
tuacions mitjanes de satisfacció amb els diferents 
mòduls. Tot i que alguns d’aquests són utilitzats per 
vàries Entitats Proveïdores, no n’hi ha cap que des-
taqui malgrat una part important són desenvolupa-
ments propis: per aquest darrer cas, seria interessant 
conèixer quines mancances motiven la creació d’al-
ternatives als programaris comercialitzats.

En la majoria dels recursos de l’àmbit sociosanita-
ri, tant en els d’internament com en els ambulatoris i 
de suport, encara hi ha entre un 20-40% d’entitats 
que utilitzen el paper per al registre d’activitats. A la 
vegada, els resultats de l’enquesta mostren que les 
històries clíniques electròniques utilitzades en els di-
ferents recursos presenten limitacions per visualitzar 
la informació des d’altres recursos o serveis: espe-
cialment, destaca la dificultat que tenen els equips 
de suport domiciliari i residencial en disposar història 
clínica electrònica integrada a la resta de la institució, 
així com el registre de la informació en temps real.

Els resultats indiquen també que hi ha un alt percen-
tatge d’entitats que utilitzen les TIC per millorar la 
comunicació entre l’organització i els professionals i 
entre els mateixos professionals. L’ús de les TIC per 
millorar la comunicació entre els professionals i els 
pacients encara té un llarg recorregut per fer, ja que 
menys de la meitat de les entitats sociosanitàries te-
nen aquesta línia desenvolupada. 

Finalment, les dades mostren que encara que la ma-
joria d’entitats utilitza les TIC per atendre a pacients i 
familiars, la utilització d’eines específiques per a oferir 
programes assistencials sociosanitaris, com l’estimu-
lació cognitiva, la rehabilitació o l’atenció a les per-
sones amb necessitats pal·liatives, és heterogènia, 
evidenciant que és un camp en el que hi ha marge de 
desenvolupament i creixement.



Disposició de programari

Grau mitjà de satisfacció per categories

Intenció de canvi
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Atenció a la Salut 
Mental 
L’Atenció a la Salut Mental i Addiccions (SMiA) es 
fonamenta en un sistema assistencial en profunda 
transformació des de fa temps, però de manera més 
visible en el darrer any amb l’aprovació de les línies 
estratègiques 2017-2020 del Pla Director de Salut 
Mental, que vol una normalització i integració assis-
tencial, tan vertical com horitzontal, dels recursos 
sanitaris i socials. El factor i eina clau per tal de fa-
cilitar la continuïtat assistencial és el coneixement i 
transmissió de la informació de les persones ateses: 
només pel que fa a proveïdors de salut mental, par-
lem de més de 70 proveïdors (que arriben al voltant 
de 100 al sumar les addiccions). Els resultats del Mapa 
de Tendències destaquen que una tercera part de les 
institucions responents tenen un recurs de l’àmbit 
de la SMiA, idea força tant de la importància com de 
la progressiva integració dels sistemes de SMiA en 
l’atenció sanitària general.

És significatiu que el 76% de les entitats responents 
disposen d’estació clínica d’infermeria i el pla de 
cures: una bona base per construir un pla integral 
d’atenció i que sigui seguit en altres recursos, perme-
tent valoracions integrals, els plans de cures de SMiA, 
estan orientats a una visió bio-psico-social, amb di-
ficultats d’aplicació; això podria explicar un menor 
puntuació en el grau de satisfacció d’aquests, que no 
queda reflectida en la intenció de canvi. D’altra ban-
da, la gran varietat de productes HIS és resultat de la 
gran varietat de proveïdors que, en aquest, cas no uti-
litzen l’e-cap .

En aquest procés d’integració, els Centres d’Atenció i 
Seguiment Addiccions, encara que progressivament 
van utilitzant formules d’integració funcional o de 
col·laboració amb els centres de Salut Mental tam-
poc disposen d’un CMBD específic (objectiu 2018), 
que explica la seva baixa interconnectivitat tant a 
l’accés com a l’aportació de dades.

Un dels punts forts destacats per les dades és que el 
75% dels CSM aporten dades a l’HC3: aquesta dada 
es important perquè el gruix de la població atesa per 
SM ho fa en els CSM (2,8% de la població adulta i un 
4,1% de la població menor de 18 anys); per tant, l’aten-
ció dispensada, en gran part, està disponible en el sis-
tema sanitari d’atenció. En canvi, els punts de millora 
són l’encara parcial accés d’aquests centres a l’HC3 
(aproximadament el 50%), aspecte cabdal si es vol 
millorar l’atenció en salut física i psíquica de les per-
sones; i l’accés i la informació a l’HC3 de les unitats 
d’aguts, així com de les persones ateses a Hospitals 
de Dia, Subaguts i Centres de Dia, (probablement la 
seva informació queda reflectida en la informació 
dels Centres de Salut Mental). 

En general, podem considerar que l’entorn de SMiA 
està fent un visible esforç d’adaptació: venim d’un dè-
ficit important que, de manera progressiva, assolirà 
les quotes d’informació i accés necessàries per una 
qualitat assistencial integral. El Mapa de Tendències 
ens dona un mapeig de situació actual i ens permet 
trobar punts de millora.



Interès per una infraestructura del SISCAT

Disposició d’infraestructura per mesurar 
el grau de dosi de radiació del pacient

Capacitat de visualitzar imatges 
dels PACS des d’ubicacions exteriors
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Imatge mèdica
El diagnòstic per imatge es complementa de cada 
vegada més amb eines de diagnòstic basades en 
elements biofísics, com l’ús combinat de diferents 
tècniques d’imatge, el preprocessat en el tractament 
d’imatges (atles, segmentació, etc.), la detecció i l’anàli-
si de diferents tipus de senyals així com l’ús de models 
computeritzats, morfològics i funcionals, derivats del 
modelatge d’òrgans i teixits. A dia d’avui, la combina-
ció de tots aquests processos permet un diagnòstic 
més eficient, complet i rigorós de certes malalties. 

La evidència internacional indica també que la tecno-
logia evoluciona cap els models en cloud: en el marc 
d’aquesta tendència, els darrers resultats del Mapa ex-
ploren quina és la intenció de les Entitats Proveïdores 
del SISCAT de treballar amb aquest model. Les dades 
mostren que el 73% de les institucions que disposen 
de departament de diagnòstic per la imatge indiquen 
el seu interès per treballar en cloud, representant un 
increment del 5% respecte al 2016. Així mateix, la gran 
majoria de les entitats tenen la capacitat d’accedir a la 
imatge mèdica digital que elles mateixes generen des 
d’ubicacions exteriors, indicant que han avançat en la 
disponibilitat de la informació de imatge mèdica 
digital per fer telediagnòstic o altres serveis remots.

En relació a les modalitats que tenen integrades dins del 
PACS, el sector evoluciona cap un Vendor Neutral 
Archive (estandarització de formats i interfícies) on es pot 
guardar i gestionar la informació mèdica que ge-nera 
l’entitat. Això permet tractar els “objectes mèdics” -no 
tan sols els que provenen de diagnòstic per imatge, sinó 
també el d’altres especialitats com la dermatolo-gia. A 
més, les entitats declaren que disposen d’altres com  la 
Imatge JPEG dicomitzada (unitat de ferides complexes), 
endoscòpia digestiva, angiografia, imatge produïda en 
els quiròfans integrats, CUMS, cardiologia, malalties 
infeccioses, espirometries, densitometries, endoscòpies 
digestives, campimetries, protecció ra-diològica, 
ecografies, densitometries, proves d’esforç i, fins i tot, 
qualsevol imatge DICOM que aporti el pacient.

Cal remarcar que en aquest 2018 l’aplicació de la 
directiva europea EURATOM obligarà a totes les 
institucions a informar sobre la dosi de radiació que 
rep el pacient a una prova de diagnòstic per la 
imatge, requerint que els sistemes dels PACS 
estiguin dotats d’aquesta funcionalitat. Segons els 
resultats de l’enquesta d’enguany, un 26% declara 
no disposar encara d’aquesta funcionalitat però te-
nir-ho previst de cara al 2018, suggerint un obligat 
increment en la xifra d’entitats que ho tindran dis-
ponible al seu sistema, malgrat un 36% d’entitats 
que encara no tenen aquesta funcionalitat tampoc 
ho tenen previst per el moment.

En resum, tal i com va succeir durant la introducció de 
les TIC en l’àmbit de la salut, els serveis de diagnòs-tic 
per imatge estan relativament avantatjats: a dia d’avui, 
els processos de transformació digital albiren la 
incorporació dels sistemes cloud, el desenvolupa-
ment de nous serveis amb la imatge com a font prin-
cipal d’informació, l’abordatge de nous projectes ba-
sats en intel·ligència artificial així com noves formes 
de compartir la informació i treballar en nous models 
de gestió del servei de diagnòstic per imatge.
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Annex 1: Entitats Proveïdores col·laboradores en 
l’enquesta que van participar per línies assistencials 
a l’estudi 2017.
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