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L’Institut Pere Mata implanta la historia 
clínica unificada i compartida 
 
L’any 2005, la Direcció del Grup Pere Mata es va plantejar la necessitat de disposar 
d’un instrument de gestió de pacients o historia clínica unificada i compartida. 
Aquest objectiu va néixer amb la voluntat de convertir-se en una eina fonamental per 
al desenvolupament de l’assistència, tant des del punt de vista del pacient com des 
dels diferents àmbits assistencials i de gestió. 
Es tracta d’un punt de partida per contribuir a un canvi tecnològic que exigeix el 
moment actual i que haurà de facilitar la integració d’informació, tant en els nostres 
centres com en la futura història clínica compartida de Catalunya. 

 
L’eix principal d’aquest projecte global és el pacient, que es nodreix de les diferents actuacions 
assistencials i administratives realitzades des de tots els nivells de la nostra xarxa, tant en 
l’àmbit de la salut mental com en el sociosanitari. 
La informació relativa al pacient és accessible des de qualsevol punt  de la xarxa corporativa, ja 
sigui des d’un  centre extern, com des d’hospitalització o urgències, de manera que els nostres 
professionals poden disposar de dades relacionades amb el pacient amb una visió global i 
actualitzada i amb accés en temps real als diferents processos assistencials del seu historial 
clínic. 
Aquesta integració reverteix tant en benefici del pacient com en el dels mateixos professionals. 
Aquest és un projecte ambiciós i complex que requereix la implicació de tota l’organització i el 
compromís ferm d’un soci tecnològic solvent i amb experiència.   
La plataforma tecnològica escollida finalment és suficientment oberta com per facilitar una 
evolució constant cap a nous desafiaments, necessitats i futurs requeriments. De la mateixa 
manera, ens permet la integració amb altres sistemes, així com l’explotació de la informació 
amb diferents eines d’anàlisi, tant de tipus estadístic com d’ajuda a la presa de decisions.  
La Direcció del nostre Grup ha apostat des del primer moment per l’èxit en aquest objectiu i ha 
facilitat els mitjans necessaris per al seu desenvolupament, engegant un procés de 
col·laboració estreta amb els socis tecnològics. 
És important destacar l’especial cura que considerem s’ha de tenir en les fases d’implantació 
dels centres o serveis, formació del professionals, suport inicial i posada en marxa, atès que 
aquest primer impacte és essencial per aconseguir l’èxit final dels desplegaments. 
Volem deixar constància que sense l’esforç, implicació i el ‘know how’ dels nostres 
professionals, que han participat des del començament d’una manera activa, aquest projecte 
no s’hagués pogut encetar. 
Actualment estem en fase de desplegament dels centres de la xarxa externa i en fase de 
desenvolupament i proves a l’hospitalització. El nostre horitzó és tenir implantats tots els 
dispositius abans de finals de l’any 2010. 
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