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Funció principal
Promoure la qualitat de la informació i documentació assistencial en
qualsevol dels suports documentals, garantir el dret a la informació i a la
confidencialitat de les dades clíniques dels pacients i impulsar la
incorporació de noves tecnologies de la informació que permetin millorar
la qualitat de les actuacions assistencials especialment en el camp de la
seguretat clínica.
Funcions específiques
1. Avaluar el contingut formal i la qualitat de les dades clíniques per tal de
millorar la informació i la comunicació entre els diferents professionals
i/o serveis i unitats.
2. Col·laborar en el disseny, validació, implantació i avaluació dels
processos d’informatització de la Història clínica.
- Determinar els criteris bàsics i institucionals per al desenvolupament
de la Història clínica electrònica tant pel que fa al disseny com al
funcionament (circuits, accessos, rectificacions de continguts,
traçabilitat, etc.)
- Resoldre les incidències que es vagin produint al llarg del procés
d’implantació i que requereixen l’aplicació d’un criteri institucional.
3. Avaluar i aprovar el contingut dels nous documents en qualsevol suport
de la Història clínica.
4. Afavorir el desenvolupament i coneixement del sistema de preservació i
garantia de la confidencialitat de la informació assistencial: normativa
d’accés a la documentació clínica per part dels professionals, pacients i
familiars.
5. Establir criteris i sistemes de conservació i tractament de documents
clínics.
6. Col·laborar en la millora continua de la qualitat de la codificació dels
processos clínics.
7. Assessorar i
Intelligence.
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8. Promoure activitats formatives o informatives dirigides als professionals
sanitaris, amb referència a estructura, continguts i confidencialitat
d’informació clínica.

Composició
Membres fixes:
• Dra. Pilar Navarro Arranz - Sistemes d’Informació i TIC (Presidenta)
• Sra. M. Ascensión Garcia - Adjunta d’Infermeria
• Dr. José A. Garcia – Arxiu d’Històries Clíniques
• Dra. M Jesús Quintana - Epidemiologia
• Sr. Victor Robert - Informàtica
• Dra. Carme Rulló – Sots-direcció Mèdica
• Dr. Albert Angles – Documentació i Codificació
• Sra. Mª Virtudes Pacheco – Servei d’Atenció a l’Usuari
• Sra. Núria Guardia - Cap Infermera de l’Àrea Mèdica i Hospital de Dia
• Dr. F. Xavier Borràs - Cardiologia
• Dr. Ferran Caballero – Cirurgia General i Digestiva
• Dra. Mireia Puig - Urgències
• Dra. Victoria Moral - Anestesiologia
• Dr. Jordi Casademont – Medicina Interna
• Dra. Estela Moreno – Farmàcia
Grups de treball
Grup de treball de Qualitat de la Documentació Clínica
SERVEIS
Medicina Interna
Arxiu d’Històries Clíniques
Urgències
COT
Medicina Interna
Endocrinologia
Pediatria/Neonatologia
Cirurgia Vascular
Epidemiologia
Programa de Qualitat

MEMBRES
Dra. Olga Torres
(coordinadora)
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Dra. M. Jesús Quintana
Sra. Núria Lluís
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