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Novetats en el visor de l’HES
S’han incorporat noves funcionalitats al visor de l’Historial electrònic de salut (HES) i també
s’hi ha integrat nova informació procedent de l’ECAP.
Temps de lectura: 5 minuts.
A partir del 16 de desembre de 2021, el visor de l’HES incorpora un seguit de millores
corresponents a la següent fase del seu desenvolupament, que afecten les pantalles següents:
1. Immunitzacions. Possibilitat de descarregar l’Estat vacunal i el Justificant vacunal.
2. Dades administratives del ciutadà. Es mostra si els ciutadans tenen activada la
recepció de notificacions de La Meva Salut i també quines persones tenen autorització
per accedir a La Meva Salut d’un ciutadà.
3. Diagnòstics i Dades socials. Incorporació dels diagnòstics socials.
4. Noves escales i variables.
5. Terapèutica. Incorporació de les reaccions adverses als medicaments.
6. Resum i Alertes. Incorporació de la targeta Cuida’m.
7. Cronicitat. Incorporació del PIIC estructurat.
A continuació, es detallen les millores afegides a cada pantalla.

1. Immunitzacions. Estat vacunal i Justificant vacunal
S’han afegit dues funcionalitats a la pantalla Immunitzacions, que permeten descarregar
l’estat vacunal i el justificant vacunal en format PDF.
•

Estat vacunal. Es mostra al costat de Calendari vacunal. En fer clic damunt d’Estat
vacunal, es descarrega un arxiu PDF que conté totes les vacunes que consten que
ha rebut el ciutadà.

•

Justificant vacunal. El professional pot seleccionar una, diverses o totes les
immunitzacions que té registrades el ciutadà i descarregar el Justificant vacunal
amb les immunitzacions seleccionades.

Aquestes funcionalitats estan disponibles tant en la vista Cronograma com en la vista
Llistat.
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2. Dades administratives del ciutadà. Recepció de notificacions i persones autoritzades
a accedir a La Meva Salut d’un ciutadà
A la pantalla Dades administratives del ciutadà es mostren dues noves dades:
•

•

Persones autoritzades a accedir a La Meva Salut (LMS) d’un ciutadà. Si un ciutadà
autoritza terceres persones a accedir al seu espai LMS, el professional visualitza:
o El motiu. És a dir, si es tracta d’una persona menor d’edat (<16 anys) o tutelada
(persones grans, amb discapacitat, etc.).
o Informació addicional. En fer clic damunt la icona , es mostren el nom i els
cognoms de les persones autoritzades a accedir a LMS, informació sobre si
aquestes accepten rebre notificacions i, en cas que així sigui, sobre quin canal
han escollit per rebre-les (correu electrònic i/o telèfon mòbil).
Autorització per rebre notificacions. Mostra si el ciutadà accepta rebre notificacions
i, en cas que així sigui, quin canal ha escollit per rebre-les (correu electrònic i/o SMS).
Si el ciutadà no dona el seu consentiment, no es mostra cap informació.
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3. Diagnòstics i Dades socials. Incorporació dels diagnòstics socials
S’han incorporat els diagnòstics socials publicats a l’ECAP a la pantalla Diagnòstics –on es
mostren com un diagnòstic més– i a la pantalla Dades socials –dins l’apartat Diagnòstics
socials.
En situar el cursor damunt d’un diagnòstic social determinat, se’n mostra informació més
detallada, com ara la seva procedència (serveis socials de l’ajuntament o serveis sanitaris).

4. Noves variables i escales
El visor de l’HES comença a rebre més variables i escales procedents de l'ECAP, principalment
aquelles relacionades amb els processos de cronicitat i d’atenció sociosanitària. Aquestes,
queden guardades a la pantalla actual Variables i escales i, a més, algunes d’elles també es
mostren a la pantalla Dades socials i/o a la de Cronicitat, amb l’objectiu de presentar la
informació més rellevant per a aquests processos assistencials.
A la taula següent es mostren les noves escales i variables incloses al visor:
Escales

Social

Variables

Escala Gijón

Funcionalitat social

Escala de suport social

Grau de dependència

Escala de benestar emocional
Cribratge violència de gènere (PVS)
Violència parella (RVD)

Cuidador

Test sobrecàrrega cuidador-ZARIT-reduït
Escala de Zarit
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5. Terapèutica. Reaccions adverses
S’ha afegit un apartat nou a la pantalla Terapèutica, on es mostren les reaccions adverses als
medicaments que el ciutadà té registrades. Situant el cursor damunt d’un medicament
determinat, se’n mostren més detalls: la data, les manifestacions clíniques posteriors a la
presa del medicament i el professional que l’ha registrat.

6. Resum i Alertes. Targeta Cuida’m
En la pantalla Resum i l’apartat Alertes, s’hi ha afegit informació sobre si l’usuari disposa de la
targeta Cuida’m, amb la descripció del diagnòstic que l’ha generat. En situar el cursor damunt
d’aquesta informació, apareix una petita finestra emergent que conté informació addicional
sobre el diagnòstic.
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7. Cronicitat. PIIC estructurat
S’ha afegit informació sobre el Pla d’intervenció individual compartit (PIIC) estructurat a la
pantalla Cronicitat. Igualment, el PIIC es continua mostrant en format PDF a la part superior
del visor, com fins ara. Els diferents elements del PIIC estructurat només es mostren per a
aquells ciutadans que tenen aquesta informació disponible. Si una persona no té un PIIC
registrat, el sistema mostra el missatge “Informació no disponible”.

La informació que es mostra del PIIC estructurat és la següent:
• Recomanacions específiques en cas de crisi o descompensació
• Recomanacions genèriques en cas de crisi o descompensació
• Altra informació en cas de crisi o descompensació
• Planificació de decisions anticipades
• Atenció del ciutadà
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Material de suport
S’han actualitzat els vídeos formatius de les pantalles del visor que han quedat modificades
per aquests canvis.
6. Nou visor HES – Immunitzacions
10. Nou visor HES – Cronicitat
11. Nou visor HES – Dades del ciutadà i Agenda
Tots els vídeos referents al nou visor de l’HES es poden trobar al canal de YouTube del
Departament de Salut:
Llista de reproducció Historial electrònic de salut (HES)
També s’ha actualitzat el manual d’usuari del nou visor, el qual es pot consultar utilitzant el
botó d’ajuda contextual del visor.

L’historial electrònic de salut (HES)

El nou visor de la història clínica compartida forma part del Pla director de sistemes
d’informació del SISCAT. El projecte central d'aquest Pla és l’HES (historial electrònic de
salut de Catalunya), un projecte molt ambiciós de transformació digital del sistema de
salut de Catalunya i que pretén donar suport al model assistencial actual i de futur.

A l’HES, s’anirà substituint l’estació de treball clínica d’atenció primària, es fusionarà amb
la història clínica compartida de Catalunya i s’establirà un nou model de relació amb
l’atenció especialitzada i sociosanitària. La voluntat és que en el futur l’HES acabi donant
una visió longitudinal de tot el procés d’assistència i de tots els contactes dels ciutadans
i ciutadanes amb el sistema de salut de Catalunya.
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