PERFIL I TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL PER A LA SEVA PUBLICACIÓ AL PORTAL DE
LA TRANSPARÈNCIA
Aquesta informació es requereix a efectes de publicar-la en acompliment de l’article 9.1.b de la Llei
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, sens
perjudici de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals. La veracitat del contingut
d’aquesta fitxa és responsabilitat del propi professional.
DADES D’IDENTIFICACIÓ
Nom

Lloc i data de naixement

Eugeni Fernández González

04 d’abril de 1966

Càrrec actual
Director
Departament, organisme o ens públic d’adscripció
Fundació Tic Salut
PERFIL
Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic)
Llicenciat en Anàlisi de Sistemes Informàtics per la Universitat de Buenos Aires
Llicenciat en Informàtica títol convalidat pel ministeri d’educació

TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL
Experiència professional
Cap de projectes i consultor a l’àrea de salut, Hospital de l'Esperit Sant:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Disseny, desenvolupament complert i implantació d’un sistema integral de gestió hospitalària,
processos assistencials i administratius. ( HIS )
Integració dels sistemes de senyalització per l’accés de pacients a les consultes mèdiques.
Disseny, desenvolupament complert i implantació d’un sistema de gestió de l’àrea de “Diagnòstic
per la Imatge” ( RIS )
Integració total del sistema RIS amb el sistema d’emmagatzematge d’imatges (PACS), incloent
l’enviament d’imatges i informes al Servei Català de la Salut.
Disseny, desenvolupament i desplegament d’una integració de dades per tal de recuperar
informes d’anatomia patològica des d’un entorn remot.
Disseny, desenvolupament i desplegament del sistema d’urgències, incloent tot el sistema de
triatge.
Disseny, desenvolupament i desplegament del curs clínic de consultes externes, de totes les
especialitats mèdiques.
Disseny, creació i desplegament del sistema de llibre de quiròfans i programacions quirúrgiques.
Creació i desplegament de la història clínica del servei de ginecologia.
Creació i desplegament de la història clínica del servei de oftalmologia.
Creació i desplegament del sistema de codificació mèdica CMBD i la seva integració amb el Servei
Català de la Salut.

•

Creació i desplegament d’un sistema de facturació d’aguts al Servei Català de la Salut i els seus
processos d’integració.
• Creació i desplegament d’un sistema de facturació de Salut Mental al Servei Català de la Salut i els
seus processos d’integració.
• Implantació del sistema de torns d’infermeria.
• Implantació del sistema d’informació de laboratori.
Experiència docent:
Professor associat al “Tecnocampus Mataró-Maresme” assignatures de “Gestió de Sistemes
d’Informació”. He impulsat una línia de Treballs de Fi de Grau ( TFG ) relacionats amb el món de la
Salut. Dins d’aquest marc, he participat com a ponent de projectes relacionats amb la codificació
mèdica i amb la recollida de constants vitals de malalts hospitalitzats, entre d’altres
INFORMACIÓ ADDICIONAL
Altra informació rellevant
•

Membre de la Comissió Delegada d’i2cat
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