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REPTE INICIAL
Treballes com a TCAI a la 
Unitat d’Urologia on ingressa 
G.L.P., amb NHC 0387, per ser 
intervingut d’hipertròfia benigna 
de pròstata.

Quins documents creus que 
haurà de contenir la seva 
història clínica després de 
finalitzar el procés assistencial?
Com creus que s’ordenarien 
tots aquests documents? 
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112 6/ Documentació clínica

  Documentació clínica: història clínica (HC)

La documentació clínica fa referència als documents que es generen 
en l’atenció sanitària al pacient i en la gestió relacionada amb aquesta 
atenció.

La Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l’autonomia del 
Pacient i de Drets i Obligacions en matèria d’informació i documentació 
clínica, és la principal norma legal que estableix els aspectes bàsics de la 
història clínica, HC, i la defineix com:

La història clínica és el conjunt de documents que contenen les dades, 
valoracions i informacions de qualsevol índole, sobre la situació i evolució 
clínica d’un pacient al llarg del procés assistencial. A més, aquesta llei es-
tableix que tot pacient té dret que quedi constància (escrita o en el suport 
més adequat) de la informació obtinguda en tots els processos d’assistència 
sanitària.

Importància de l’HC

Resulta de vital importància poder comptar amb una bona història clínica 
per exercir una activitat professional de qualitat, ja que:

– L’HC permet als professionals comptar amb les dades del pacient, de la 
seva malaltia, dels estudis i intervencions realitzats, tractaments prescrits, 
etc., per poder oferir una assistència sanitària de qualitat.

– Els documents que conformen l’HC estaran agrupats en un mateix espai 
físic o digital i ordenats de tal manera que permetin al facultatiu un 
accés ràpid a la informació. Així es pot realitzar el diagnòstic amb més 
rapidesa.

– L’HC és un element probatori de primera magnitud en un judici per res-
ponsabilitat professional.

Existeixen diferents tipus d’història clínica. Segons el centre en el qual es 
presta l’assistència, hi ha l’HC hospitalària i l’HC d’Atenció Primària. Una 
altra classificació pot ser per especialitats o per format: HC tradicional o 
electrònica. L’HC s’usa en tot tipus de centre sanitari, també a les consultes 
privades.

1.1. Funcions de l’HC

Les principals funcions de l’HC són les següents:

Funcions de la història clínica

Assistencial

Imprescindible per a una atenció sanitària de qualitat, ja que conté les da-
des que fan possible el diagnòstic, tractament i seguiment de l’evolució del 
pacient. És el mitjà idoni per transmetre la informació entre els professio-
nals que l’atenen.

Docent Facilita la formació inicial i continuada dels professionals sanitaris.

Investigació Proporciona moltes dades per als estudis medicosanitaris, epidemiolò-
gics, etc.

Gestió sanitària Serveix per avaluar la qualitat de l’atenció, així com per planificar i gestio-
nar els recursos sanitaris.

Juridicolegal Mostra com s’ha desenvolupat l’atenció sanitària i si ha estat adequada, per 
la qual cosa és clau en reclamacions o processos judicials.

1.
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1136/ Documentació clínica

1.2. Requisits i característiques de la història clínica

Els requisits i característiques d’una HC són els següents:

La informació generada en el centre sanitari en què 
s’atengui un pacient, s’acumula i s’integra en un únic 
expedient, fet que permet un coneixement actualitzat i 
complet de l’estat de salut del pacient. És única perquè no 
poden existir dos pacients amb el mateix número d’HC, 
integrada perquè inclou tots els documents pertanyents 
al pacient i acumulativa perquè cada vegada que el 
pacient generi un procés assistencial se sumarà aquesta 
documentació a l’HC.

Cada HC té un identificador que s’assigna quan s’obre i que 
apareixerà en tots els documents, fet que evita confusions i 
duplicitats. Sol ser un número seqüencial generat pel sistema 
informàtic del centre sanitari. A vegades es fan servir com a 
identificadors el número de la targeta sanitària, el DNI o data 
de naixement i inicials de cognoms.

La creació de l’HC utilitza suports i documentació (formats i 
registres) amb un contingut mínim obligatori que han estat 
aprovats per l’òrgan competent.

Única, integrada 
i acumulativa

Normalitzada 

Identificada

L’HC s’ha d’arxivar de manera segura, sigui quin sigui el suport 
en el qual es trobi (paper, informàtic, etc.), i, per tant, es 
podrà reproduir la informació quan es necessiti, fent possible 
l’accés a l’HC als que legalment puguin fer-ho i evitant-ne la 
destrucció o pèrdua accidental.

Conservable 
i recuperable

Els documents que formen part de l’HC s’han de classificar en 
un ordre prèviament establert; a més, s’ordenen els episodis 
assistencials de manera cronològica.

Ordenada 
i seqüencial

A l’HC han de quedar identificats els professionals sanitaris 
que intervenen en el procés assistencial, que solen ser 
diversos en l’atenció hospitalària; ho exigeix l’actual 
normativa i pot ser d’importància des del punt de vista 
juridicolegal.

Identificació 
de personal sanitari

Mínims de qualitat 
per a les històries clíniques. 
Recomanacions OMS

– Identificació clara del pacient.
– Identificació dels professionals 

que l’atenen.
– Llegibilitat i intel·ligibilitat per a 

personal qualificat.
– Fiabilitat, concisió i organització 

lògica.
– Accessibilitat.
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114 6/ Documentació clínica

– Registre veraç: el que s’escriu és cert i mai es registrarà una cosa que no s’hagi 
realitzat.

– Complet: s’han d’anotar les principals dades de la situació clínica i l’atenció sanitària; no 
s’ha d’ometre informació rellevant ni cal oblidar anotar el que s’ha fet.

– Clar i llegible: evitant l’ús d’abreviatures i termes confusos; si està escrit a mà, ha de ser 
amb tinta i amb lletra que s’entengui bé.

– Identificació i data: hi ha de constar la identificació de qui escriu i la data en la qual es fa 
cada anotació.

Normes per al registre d’informació en l’HC

Per registrar la història clínica s’han de seguir aquestes normes:

L’HC és un document privat i confidencial. Les dades relacionades amb la 
salut es consideren en les nostres normes legals (Llei Orgànica 15/1999, de 
Protecció de dades de caràcter personal) com a “especialment protegides”. 
Conté informació reservada que es confia al personal sanitari per fer possible 
l’atenció, de manera que l’accés a aquestes dades queda limitat al pacient i 
als professionals que l’assisteixen.

La confidencialitat és un dret del pacient i és obligació del personal sani-
tari que l’atén guardar el secret professional (Llei 41/2002). 

Però el deure del secret no és absolut, sinó que té una sèrie de límits.

– Autorització expressa del propi pacient: el consentiment del pacient eximeix de 
responsabilitat, però, per evitar problemes, és imprescindible que es reculli per escrit. És 
habitual que els malalts demanin al metge que expliqui a algun familiar o acompanyant 
la seva situació, diagnòstic i/o tractament. També es requereix aquesta autorització per a 
l’emissió de certificats mèdics sol·licitats pel pacient.

– Quan hi ha risc real per al propi pacient o per a tercers: en pacients que tenen 
afectada l’autonomia pel seu estat mental, o en infants, no hi ha problema en 
justificar excepcions al deure de secret per evitar-los un dany. D’altra banda, el 
professional sanitari està obligat a declarar a les autoritats competents, amb finalitats 
epidemiològiques i de salut pública, els casos de malalties infectocontagioses de 
declaració obligatòria.

– Quan les dades recollides siguin constitutives de delicte: en aquest cas, la llei obliga a 
denunciar-ho immediatament.

– Quan per imperatiu legal el professional sanitari sigui citat a judici com a testimoni 
o perit: sempre que la revelació de la informació sigui essencial per al correcte 
desenvolupament del procediment judicial.

Límits del secret professional

Confidencialitat

La Llei 41/2002, entre altres mani-
festacions sobre aquest assump-
te, diu literalment el següent:

– Tota persona té dret al fet que es 
respecti el caràcter confidencial de 
les dades referents a la seva salut, 
i al fet que ningú pugui accedir-hi 
sense prèvia autorització empara-
da per la llei.

– La persona que elabori o tingui 
accés a la informació i la docu-
mentació clínica està obligada a 
guardar la reserva deguda. El per-
sonal que accedeix a les dades de 
la història clínica en l’exercici de 
les seves funcions queda subjecte 
al deure de secret.
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  Història clínica hospitalària (HCH)

La història clínica hospitalària (HCH) és la més complexa, ja que ha de 
recollir la gran quantitat d’informació que es genera en l’atenció especialit-
zada que rep el pacient: hi participen diferents professionals sanitaris i els 
procediments diagnòstics i terapèutics que es fan servir poden ser múltiples 
i variats.

A més de la Llei estatal 41/2002, en la qual es tracten alguns aspectes bàsics, 
diverses comunitats autònomes han regulat un model d’història clínica hos-
pitalària. Posteriorment, la comissió d’històries clíniques de cada hospital, 
tenint en compte aquestes normes, decideix com serà en un determinat cen-
tre i dissenya els documents que la integren i l’ordre en què es col·loquen.

Els principals documents de l’HCH són molt similars en els diferents hospi-
tals. Aquests documents solen estar codificats i, a vegades, porten un codi 
de barres per facilitar el seu maneig. Per llei, han de tenir un contingut 
mínim:

2.

Documentació relativa al full clinicoestadístic.1

Contingut mínim de l’HCH (Llei 41/2002) 

Autorització d’ingrés*.2

Informe d’urgència*.3

Anamnesi i exploració física.4

Evolució.5

Ordres mèdiques.6

Full d’interconsulta.7

Informes d’exploracions complementàries.8

Consentiment informat*.9

Informe d’anestèsia*.10

Informe de quiròfan o de registre de part*.11

Informe d’anatomia patològica*.12

Evolució i planificació de cures d’infermeria.13

Aplicació terapèutica d’infermeria.14

Gràfic de constants*. 15

Informe clínic d’alta*.16

*Si hi ha hospitalització o quan així es disposi.

– Nom i codi del document.
– Identificació del centre hospitalari (i la unitat o servei assistencial).
–  Identificació del pacient: NHC, nom i cognoms, sexe, habitació i llit en què està hospitalitzat i, 

a vegades, altres dades. Se solen utilitzar les etiquetes adhesives generades per ordinador, per 
evitar errors i dades incompletes.

– Contingut específic de cada document.
– Identificació dels professionals que participen en l’assistència (freqüentment signada).
– Data (i de vegades hora) del registre.

Format dels documents de l’HC

Fitxa índex del pacient

Quan s’obre una nova HC, el 
sistema informàtic del centre 
sanitari genera una fitxa resum o 
fitxa índex del pacient, que conté 
el número d’història clínica i les 
principals dades d’identificació 
del pacient (nom i cognoms, DNI, 
sexe, data de naixement, etc.). 
A més d’emmagatzemar totes 
aquestes dades, genera les eti-
quetes adhesives que es fan servir 
en els diversos documents de l’HC 
quan aquests són en paper.

Les HCH poden variar lleugerament en el nom, el disseny del contingut de 
cada document o l’ordre que segueixen en l’HC.
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116 6/ Documentació clínica

Dades dels documents de l’HCH

1Exemples

Sol·licitud d’ingrés programat.1

HOSPITAL DEL NORD
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1176/ Documentació clínica

Pot resultar de molta utilitat classificar els nombrosos documents de l’HCH 
en dos grups: documents mèdics i documents d’infermeria.

2.1. Documents mèdics

Els documents mèdics estan relacionats amb l’atenció mèdica i són emple-
nats pels facultatius que atenen el pacient.

Hi ha un gran nombre de documents diferents, però no tots estan presents en 
les HCH de tots els pacients atesos a l’hospital.

Documents més habituals

Els següents documents sempre estan inclosos en qualsevol HC:

CMBD

El CMBD, Conjunt Mínim Bàsic de 
Dades, és un resum impersonal 
d’informació administrativa i clí-
nica, que ha ser recollida a partir 
de l’informe d’alta hospitalària i 
completada, si cal, amb la història 
clínica. El CMBD és útil en diver-
sos aspectes de l’atenció sanitària, 
especialment per a gestió, planifi-
cació, elaboració de pressupostos 
i avaluació de la qualitat.

Altres documents mèdics

Hi ha altres documents que depenen de l’atenció específica que necessiti 
el pacient.

Per exemple, si no hi ha una intervenció quirúrgica a l’ingrés hospitalari 
d’un pacient, no apareixerà l’informe quirúrgic ni el de l’anestèsia en la 
seva història clínica.

Document necessari per ingressar al pacient. 
El metge responsable ho sol·licita, indicant el motiu, i el pacient 
accedeix a ser hospitalitzat.
A més, el pacient amb aquest document autoritza la 
realització de mesures diagnòstiques i terapèutiques 
habituals que no requereixin el consentiment informat 
exprés.

Resum de les dades administratives i clíniques de l’episodi 
assistencial, amb la informació del conjunt mínim bàsic de 
dades (CMBD) a l’alta hospitalària.

Full clinicoestadístic

Sol·licitud 
i autorització 
d’ingrés

Recullen les dades de l’entrevista inicial al pacient (motiu de 
consulta, dades de la malaltia actual, antecedents familiars i 
personals, etc.) i les de l’exploració completa
i detallada.
S’hi solen incloure el judici diagnòstic provisional i el pla inicial 
del tractament.
Poden utilitzar-se un o dos documents.

Anamnesi 
i exploració física

Recull, amb data i signatura, les indicacions terapèutiques 
prescrites pel metge.
Indica la medicació (amb dosi, freqüència i via de 
administració), la dieta o els sèrums intravenosos i altres 
ordres que han de complir els professionals d’infermeria.
Aquest document també se sol anomenar ordres de 
tractament.

Ordres mèdiques

Conté els canvis significatius en la situació del pacient, 
modificacions en el diagnòstic i motius per a canvis 
en el pla terapèutic, resultats rellevants de les proves 
complementàries, etc.
Les anotacions van amb la signatura del facultatiu responsable 
i la data en què s’escriuen. 

Evolució 

Recullen els resultats rellevants de les proves.
Poden ser de diversos tipus: de laboratori, d’anatomia 
patològica o citologia, d’imatge per al diagnòstic, 
d’endoscòpies, etc.

Informes 
d’exploracions 
complementàries
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118 6/ Documentació clínica

Aquests són alguns documents específics del tractament del pacient que es 
poden incloure en la història clínica hospitalària:

Informe d’anestèsia i informe quirúrgic

2Exemples

S’usa en els casos en què un pacient és atès en urgències; 
resumeix l’assistència urgent i s’incorpora a l’HCH si el pacient 
és ingressat a l’hospital; si no és ingressat, sol arxivar-se al 
Servei d’Urgències.

Conté la petició motivada de consulta a un altre servei o unitat 
hospitalària diferent a la qual està ingressat el pacient, així com 
l’informe de resposta del servei consultat.

Full d’interconsulta

Informe d’urgències

Recull la informació detallada de l’operació quirúrgica, amb les 
dades del personal que hi intervé, la intervenció realitzada amb 
el seu protocol, incidències i troballes importants,
etc. Similar és el registre del part, en el qual es registra la 
informació relacionada amb el part.

Informe quirúrgic

Conté la informació proporcionada per l’anestesista sobre la 
valoració del pacient prèvia a l’operació i sobre la seva activitat 
durant la intervenció quirúrgica i el postoperatori.

Informe d’anestèsia

A continuació, estudiarem alguns documents mèdics d’especial importància, 
ja que hi ha una normativa específica per a ells.

Notificació d’intervenció quirúrgica.2 Full d’evolució.3

HOSPITAL DEL NORD HOSPITAL DEL NORD
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L’informe clínic d’alta

L’informe clínic d’alta és un document fonamental de l’HCH. És emès pel 
metge responsable en finalitzar cada episodi assistencial d’un pacient. Resu-
meix l’atenció sanitària rebuda. 

És un dret del pacient rebre aquest document i una obligació del centre sa-
nitari, que ha de lliurar-li’n una còpia. El Reial Decret 1093/2010 especifica 
que, en el Servei Nacional de Salut, aquest informe clínic d’alta ha de tenir 
uns continguts mínims.

Llei autonomia del pacient

Llei 41/2002, de 14 de novembre, 
bàsica reguladora de l’autonomia 
del pacient i de drets i obligacions 
en matèria d’informació i docu-
mentació clínica. Es pot saber 
més informació sobre aquests 
documents d’especial importància 
consultant aquesta llei.

– Dades del document: nom del document, data d’ingrés i alta, identificació del facultatiu 
responsable, servei i unitat.

– Institució emissora: Servei de Salut autonòmic i hospital.
– Identificació completa del pacient.
– Dades del procés assistencial.

Continguts mínims de l’informe clínic d’alta

Informe clínic d’alta 

3Exemples

Informe clínic d’alta.4

HOSPITAL DEL NORD
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El consentiment informat

Tot pacient o usuari, un cop que ha rebut la informació adequada, té dret 
a decidir lliurement sobre l’assistència sanitària que li presten, així com a 
negar-se al tractament, encara que hi ha excepcions, com, per exemple, si hi 
ha risc greu per a la salut pública (Llei 41/2002, capítol IV, respecte a l’au-
tonomia del pacient).

El consentiment informat és la conformitat lliure, voluntària i conscient 
d’un pacient, manifestada en el ple ús de les seves facultats després de 
rebre la informació adequada, perquè tingui lloc una actuació que afecta 
la seva salut.

Sol ser verbal, però necessàriament ha de ser per escrit en intervencions qui-
rúrgiques, procediments diagnòstics i terapèutics invasors i, en general, en 
tractaments que suposin riscos o inconvenients notoris per a la salut del pa-
cient. Lògicament, no és així en casos d’urgència vital.

Existeix un document diferent per a cada tècnica diagnòstica o terapèutica 
de risc. El metge ha d’informar dels riscos de forma clara, comprensible i 
concreta; el document serà signat pel pacient o el seu representant legal. Si 
el pacient ho desitja, pot canviar d’opinió i revocar aquest consentiment i, 
per tant, anul·lar-lo.

Però el pacient pot negar-se a donar el consentiment sempre i quan hagi 
rebut tota la informació; en aquest cas, s’ha de respectar la seva decisió. 
La llei estableix que tot pacient té dret a negar-se a la realització d’un 
procés diagnòstic o terapèutic, excepte si aquesta negativa suposa un risc 
per a la salut pública o per a terceres persones. La seva negativa ha de 
constar per escrit.

Quan el pacient no autoritzi una intervenció, ha de ser informat dels pro-
cediments alternatius que existeixin i han de ser-li oferts si estan disponi-
bles, encara que tinguin caràcter pal·liatiu. Si no existissin procediments 
alternatius o si els rebutgés tots, es proposarà al pacient la signatura de 
l’alta voluntària.

Quan són els pares o representants legals els que es neguen a donar el 
consentiment, s’han de fer constar a 
l’HC les circumstàncies per les quals 
no es dona el consentiment per si fos 
necessari sol·licitar autorització judici-
al. Sempre que hi hagi urgència i risc 
vital, quan els pares o representants 
no actuïn en benefici del menor o in-
capaç, els professionals sanitaris assu-
miran seva defensa i duran a terme les 
actuacions que siguin necessàries. En 
el supòsit que el problema no reque-
reixi una actuació immediata però el 
problema de salut posi en perill la seva 
vida, s’ha de notificar la situació a la 
fiscalia perquè n’assumeixi la repre-
sentació i poder així obtenir l’autorit-
zació judicial per al tractament.

Bases legals del consentiment 
informat

Pots consultar-ne les bases legals 
en el capítol IV de la Llei 41/2002, 
d’autonomia del pacient, a l’article 
8 i següents.
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L’alta voluntària

El pacient també pot decidir abandonar l’hospital sense l’alta mèdica, fins 
i tot en contra del criteri dels metges que l’atenen; per exemple, perquè 
no accepti el tractament que li proposen, sol·licitant en aquest cas l’alta 
voluntària.

El document d’alta voluntària ha d’estar signat pel pacient o el seu represen-
tant, amb l’“assabentat” del metge. Mitjançant aquest escrit, el pacient assu-
meix la responsabilitat dels possibles problemes que puguin sorgir. L’abando-
nament voluntari de l’hospital és un dels drets del pacient, per la qual que no 
ha de tenir conseqüències desfavorables per a ell per part del centre ni dels 
professionals que l’atenen.

Com hem vist, si no existissin procediments alternatius o si els rebutgés tots, 
es proposarà al pacient la signatura de l’alta voluntària. Però el pacient pot 
negar-se a signar-la; en aquest cas, la direcció del centre sanitari, a proposta 
del metge responsable, podrà disposar l’alta forçosa en les condicions regu-
lades per la Llei.

A més, en el cas que el pacient no accepti l’alta, la direcció del centre, prèvia 
comprovació de l’informe clínic corresponent, ha d’oir el pacient i, si per-
sisteix en la seva negativa, ho ha de posar en coneixement del jutge perquè 
confirmi o revoqui la decisió.

2.2. Documents d’infermeria

Els documents d’infermeria reflecteixen l’assistència prestada pel personal 
d’infermeria i auxiliars, en molts casos relacionada amb el procés d’atenció 
d’infermeria.

Documents més importants

A més, poden haver-hi altres documents, com les fulles d’infermeria de 
quiròfan i de preparació per a la cirurgia, infermeria d’urgències, fulls de 
control d’exàmens complementaris, etc.

Conté els diagnòstics d’infermeria i el pla de cures del pacient, així com l’administració d’aquestes cures 
(amb data, i a vegades hora i signatura), juntament amb les respostes del pacient a les cures i les possibles 
incidències observades. Alguns hospitals fan servir dos documents: planificació de cures i evolució 
d’infermeria.

Planificació 
de cures 
d’infermeria 
i evolució

Recull, de forma ordenada i completa, les dades de la valoració inicial d’infermeria, organitzades per 
necessitats humanes o bé per patrons funcionals de salut.

Valoració 
d’infermeria

Registre de l’administració de medicaments (i altres prescripcions mèdiques) amb els detalls (medicament 
o tractament, dosi, via, data i hora) i les incidències que es presentin. Hi ha de constar la identitat de 
l’infermer que la realitza. En alguns hospitals, aquest document es denomina administració de tractaments o 
de medicació.

Aplicació 
terapèutica 
d’infermeria

Recull la valoració de necessitats o problemes de salut, els diagnòstics d’infermeria i les cures que necessita 
el pacient quan abandona l’hospital; se’n lliura una còpia al pacient.

Informe d’infermeria 
a l’alta

Registre, habitualment tres vegades al dia, de les constants vitals del pacient (pols, temperatura, 
pressió arterial, freqüència respiratòria) i altres dades de seguiment, com diüresi, balanç hídric, 
aportació dietètica, pes, etc., útils en el control de l’evolució del pacient. 
En unitats especials en què es necessita un control més exhaustiu i freqüent dels pacients, com l’UCI 
o REA, hi ha documents especials per anotar constants de forma més detallada i freqüent (registre 
horari).

Gràfica d’infermeria
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Registre d’administració de medicació d’infermeria  

4Exemples

Registre d’administració de medicació d’infermeria.5

Documents d’infermeria 

5Exemples

Planificació d’infermeria.6

Matí

HOSPITAL DEL NORD
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Gràfiques d’infermeria

6Exemples

Gràfiques d’infermeria.7

HOSPITAL DEL NORD
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  Història clínica en Atenció Primària (HCAP)

En ser l’Atenció Primària molt diferent de la que es presta als hospitals, la his-
tòria clínica en Atenció Primària (HCAP) és clarament diferent de la història 
clínica hospitalària (HCH).

No existeix un model unificat d’HCAP en les diferents comunitats autòno-
mes, tot i que en general els principals documents que hi utilitzen són similars.

3.1. Estructura de l’HCAP en format paper

Actualment, s’utilitza la història clínica informatitzada, però si calgués re-
córrer a l’HCAP en paper, s’arxiva en un sobre, en el qual es guarden dife-
rents documents. Els principals són els següents:

Les sigles de l’estructura SOAP es refereixen a:

3.

– Està orientada per problemes de salut, en comptes de per l’organització cronològica 
hospitalària.

– Ha de reflectir l’atenció continuada que es dona en l’Atenció Primària, diferent de la 
fragmentada en episodis d’hospitalització que observem en l’HCH.

– Ha de tenir en compte les activitats de prevenció de les malalties i promoció de la salut, 
de major importància en l’Atenció Primària.

Característiques de l’Atenció Primària

– Dades subjectives: el que explica el pacient, el motiu pel qual acut al centre de salut, els símptomes.
– Dades objectives: els signes que resulten de l’exploració mèdica i els exàmens complementaris.
– Aproximació diagnòstica: avaluació dels problemes.
– Plans: d’estudis diagnòstics, si es necessiten, o de tractament. 

Estructura SOAP

– A la portada de l’HCAP 
figuren les dades 
d’identificació i les 
d’importància vital.

– Aquesta carpeta té funcions 
de contenidor, amb solapes 
a l’interior per allotjar el 
resta dels documents.

– En algunes comunitats 
autònomes, es fan servir 
diferents colors de carpeta: 
blau (homes) i rosa (dones).

– És el document bàsic. 
Recullen informació 
fonamental: antecedents 
familiars i personals 
(al·lèrgies, malalties prèvies, 
intervencions quirúrgiques, 
ingressos hospitalaris, 
etc.), hàbits de salut, dades 
socioeconòmiques, culturals i 
laborals, etc.

– S’emplena en les primeres 
consultes i després es van 
completant.

– Existeix un format especial per 
a infants, el full pediàtric, amb 
informació sobre embaràs i 
part, lactància, vacunacions, 
desenvolupament psicomotor, 
etc. Poden incloure les taules 
o gràfiques de creixement 
(pes i talla en especial).

– Descriu les dades més 
rellevants que es generen 
en l’atenció al pacient, en 
forma  de relat, sempre 
amb les dates en què es 
produeixen.

– En l’anotació, se segueix 
l’estructura SOAP.

– Anotacions en forma de 
llista numerada i ordenada 
cronològicament, dels 
problemes de salut del 
pacient (malalties, signes, 
símptomes o dades de 
laboratori rellevants, 
minusvalideses, etc.).

– En alguns casos, es 
distingeix entre problemes 
actius (han de ser seguits 
i atesos en cada visita) i 
problemes inactius (només 
cal recordar-los).

Carpeta individual Fulls de biografia sanitària 
o de dades generals Full d’evolució Llista de problemes

Carpetes de l’HCAP del Servei 
català de salut.

8
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Estructura SOAP en un Full d’evolució
Un exemple d’estructura SOAP en un Full d’evolució pot ser el següent:

– S: pacient que acut a la consulta per mal de cap i coll.
– O: s’aprecia inflamació de ganglis limfàtics del coll.
– A: adenopatia.
– P: tractament amb ibuprofè c/8 hores durant 7 dies.

7Exemples

– Full de seguiment d’adults o d’ancians: per a revisions 
programades (pressió arterial, hàbits de vida, obesitat, 
diabetis, colesterolèmia, etc.).

– Taula resum d’analítiques i altres exploracions.
– Full de seguiment de l’embaràs.
– Petició d’interconsulta: per enviar el pacient a consultes 

especialitzades.

Altres documents 
de l’HCAP 

Altres documents que es poden incloure a l’HCAP són:

Full d’evolució.9
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  Història clínica electrònica (HCE)

L’ús de mitjans informàtics per a l’elaboració i gestió de la història clínica 
al nostre país és cada vegada més comú. Els programes informàtics integren 
tot el relacionat amb l’HC i les tasques de gestió dels centres sanitaris i d’or-
ganització del treball dels professionals.

La informatització de les HCAP en el SNS (Sistema Nacional de Salut) està 
pràcticament completada. Als hospitals públics de nova creació, ja està im-
plantada la història clínica electrònica, deixant de banda la tradicional do-
cumentació clínica en paper; en la gran majoria de la resta dels hospitals 
del SNS, l’HC està també informatitzada o hi ha projectes per fer-ho. A Ca-
talunya tota la informació clínica dels hospitals i CAPS que formen part 
del sistema sanitari públic, utilitzen un aplicatiu informàtic anomenat 
ARGOS. Dins d’aquest entorn hi podem trobar:

– ECAP: Estació clínica d’atenció primària. Es tracta de la història clínica 
informatitzada utilitzada per tots els professionals de la xarxa d’atenció 
primària de l’ICS.

– HC3: Història clínica compartida de Catalunya. Permet tenir una única 
Història clínica per usuari, compartida per tots els agents que intervenen 
en l’atenció sanotària.

– LMS (la meva salut) : Espai digital on el ciutadà pot accedir a les seves dades 
sanitàries més importants.

– Recepte Electrònica de medicaments.

Però la informatització no s’està realitzant de forma homogènia en el nostre 
país, ja que cada comunitat autònoma disposa d’un programa propi, diferent 
al de les altres (tant en Atenció Primària com en especialitzada). Així i tot, és 
possible compartir la informació clau de l’atenció sanitària als pacients per mitjà 
dels documents fonamentals de l’HC, tal com veurem una mica més endavant.

4.1. Seguretat i confidencialitat

Respecte a la seguretat de la informació present en l’HCE, es consideren tres 
aspectes:

S’han de complir de forma escrupolosa les normes legals pel que fa a la segu-
retat, la privacitat i la confidencialitat de la informació clínica. Hi ha d’haver 
mecanismes que assegurin la permanència i l’arxivament de la informació, 
creant i guardant còpies de seguretat de forma periòdica i automàtica i evi-
tant-ne la pèrdua o manipulació.

4.

Seguretat de 
l’informació en l’HCE

Disponibilitat. La informació ha de poder ser consul-
tada en qualsevol moment per qui la necessiti. 

Integritat. La informació ha de ser veraç i completa i 
estar protegida davant de possibles accidents, pèr- 
dues o atacs externs.

Confidencialitat. L’accés a la informació només 
és possible per a algunes persones, però no per a 
qualsevol. Sempre s’ha de saber qui accedeix a la 
informació, a quines dades, quan i com ho fa.
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De la mateixa manera, és imprescindible una contrasenya per a l’accés a l’HC, 
amb perfils diferents segons el tipus de professional. Cada vegada que algú 
accedeix a una HC determinada, ha de quedar constància de qui ha estat, on 
i quan ho ha fet i quins documents ha consultat. Així podrà vigilar-se que es 
faci de manera correcta, o sancionar-se en els casos en que es fa indegudament.

4.2.  Avantatges i inconvenients de la història clínica 
electrònica (HCE)

Els avantatges i els inconvenients de la història clínica electrònica són els següents:

4.3. Principals característiques de l’HCE i l’HC en paper

La següent taula mostra les diferències més importants entre l’HCE i l’HC 
en paper.

Taula de comparació entre HC electrònica i HC en paper

Característiques HC electrònica HC en paper

Accessibilitat i disponibilitat

Immediata en qualsevol moment i lloc, si hi ha conne-
xió informàtica per a usuaris amb permís.
Múltiples usuaris.
Facilita la comunicació amb altres professionals.

Només en un lloc, al centre on es genera. Es tarda 
més a trobar la informació.
Únic usuari.
Comunicació entre professionals més difícil.

Integritat d’HC 
Continuïtat assistencial

Pot combinar la informació de dades de diferents 
àmbits i centres assistencials.
Possibilita la continuïtat assistencial i facilita el segui-
ment del procés (proves pendents, cites, etc.).
Evita repetir proves en disposar sempre de tota la 
informació.

A la pràctica, només es disposa d’informació del 
propi centre.
No és útil per a la continuïtat assistencial ni per al 
seguiment del procés.
Els retards i les pèrdues de documents fan que es 
repeteixin proves.

Temporalitat i seqüencialitat Garantida per la inserció automàtica de data i hora.
Ordenació automàtica.

S’oblida de vegades la data i/o l’hora.
Possibles errors en ordenar i seqüenciar la informació.

Durabilitat No s’altera amb el temps.
Es fa malbé amb el temps, per l’ús i el deteriorament 
del paper.

Seguretat de la informació Amb bons sistemes de seguretat, evita que es perdi la 
informació.

Es pot extraviar completament o parcialment.

Inviolabilitat No pot ser adulterada, ja que sempre hi ha signatura 
digital amb inclusió automàtica de data i hora.

Pot arribar a refer-se totalment o parcialment sense 
que pugui comprovar-se.

Llegibilitat. Errors en les dades
Claredat absoluta en les dades. Menor nombre 
d’errors. Es poden establir filtres i rangs de valors 
normals.

A vegades, és confusa o il·legible.
Major risc d’inexactituds i errors en escriure les 
dades.

– Accés immediat i simultani a la informació clínica per a 
professionals que atenen un pacient, en el mateix o en 
diferents centres sanitaris.

– Facilita l’organització, integració, ordenació i actualització 
de la gran quantitat d’informació que es va generant 
en l’atenció sanitària. Per exemple, permet conèixer 
ràpidament els resultats i informes de proves realitzades, la 
qual cosa facilita la presa de decisions.

– Permet generar informes clínics fàcilment.
– Agilitza tots els aspectes de l’HC relacionats amb la gestió 

sanitària: obtenció ràpida d’informació (com el CMBD, per 
exemple), planificació, avaluació de la qualitat, etc.

– La necessària seguretat i confidencialitat de les dades clíniques, 
accessibles a diverses persones (encara que sigui de forma regulada 
i controlada), obliga a extremar les mesures de precaució.

– Necessitat de fortes inversions econòmiques per a l’adquisició 
i implantació de les xarxes, equips i programes informàtics 
necessaris, així com per a la formació inicial del personal. També 
caldrà preveure les despeses per a les actualitzacions periòdiques.

– Possibles problemes tècnics en l’accés a la informació a la xarxa 
(Internet, intranet), errades en els equips informàtics, etc. 

– Resistència d’alguns professionals sanitaris a les noves formes 
de treball, que augmenta si el model d’HC electrònica és rígid i no 
s’adapta a les necessitats dels usuaris.

Avantatges Inconvenients
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4.4. Història clínica digital (HCD) 

L’HCD fa possible la comunicació de les dades extretes de la història clínica 
electrònica (HCE) i altres sistemes d’informació de les comunitats autònomes, 
la qual cosa permet que hi puguin accedir els ciutadans i els professionals 
sanitaris autoritzats en qualsevol lloc del territori nacional o de l’exterior.

És un element de cohesió del SNS que possibilita la qualitat de l’atenció, la 
seguretat i la continuïtat assistencial, ja que, davant d’un procés assistencial, 
els professionals sanitaris podran consultar un conjunt de dades determinat, 
generats en qualsevol servei de salut del SNS.

A més, els ciutadans poden accedir a dades del seu expedient clínic i poden 
conèixer el servei i/o centre que ha accedit a les seves dades, poden restringir 
l’accés a documents i reclamar si consideren que hi ha hagut un accés no 
justificat.

Els documents que contenen les dades clíniques de l’HCD són:

Poden accedir a l’HCD les persones següents:

Informe de cures d’infermeria

És l’únic document d’infermeria que forma part de l’HCD. A més de 
les dades habituals pròpies de qualsevol document (nom del document, 
identificació del pacient, del centre sanitari i dels professionals), inclou 
el resum de les dades del procés assistencial des del punt de vista de les 
cures infermeres:

– Motiu de l’alta o derivació infermera.
– Antecedents i entorn.
– Diagnòstics infermers resolts i actius.
– Resultats d’infermeria i intervencions d’infermeria.
– Protocols assistencials en què està inclòs.

– Història clínica resumida (HCR): és un document d’especial interès per a pacients i professionals, ja que conté la informació imprescindible 
per al professional sanitari que ha d’atendre el pacient per primera vegada. Per tant, el principal seran les dades actuals: problemes de 
salut en actiu o tractaments, per exemple:

– Informe d’Atenció Primària.
– Informe clínic d’urgències.
– Informe clínic d’alta.
– Informe clínic de consulta externa d’especialitats.
– Informe de cures d’infermeria.
– Informe de resultats: de proves de laboratori, de proves d’imatge o d’altres proves diagnòstiques.

Documents que conté l’HC digital del SNS

Persones que 
accedeixen a l’HCD

Professionals sanitaris del SNS. Accedeixen a les HCD dels pacients als quals atenen, per a la qual 
cosa han de comptar amb el seu permís. El sistema informàtic conserva el rastre dels que hi accedeixin 
i de la informació consultada. 

Ciutadans. Accedeixen a la seva pròpia HCD a través de la pàgina web habilitada pel Servei de Salut 
de la seva comunitat autònoma. Es necessita la targeta sanitària individual i la signatura electrònica o 
DNI electrònic. Podran consultar, imprimir o desar els diversos documents, consultar els accessos que 
s’hagin realitzat i reclamar sobre els accessos produïts; també poden convertir en ocults els informes 
clínics que considerin. 

Característiques dels 
documents de l’HCD

Pots consultar les característiques 
d’aquests documents al Reial De-
cret 1093/2010, pel qual s’aprova 
el conjunt mínim de dades dels 
informes clínics en el SNS.
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  Altres documents clínics

Existeixen altres documents clínics de menor interès, entre els quals citem:

– Els que formen part de la història clínica en consultes mèdiques privades.
– Els que constitueixen la història clínica odontològica.
– Els informes que es poden generar en el curs de l’atenció sanitària d’ur-

gències fora de l’hospital i del centre de salut.

  Arxius clínics

És responsabilitat de la direcció del centre sanitari i dels propis professionals 
sanitaris, quan desenvolupen la seva activitat de forma individual (en petites 
consultes, per exemple), tant organitzar i mantenir en funcionament l’arxiu 
clínic com proporcionar les mesures de seguretat idònies per garantir la con-
fidencialitat de les dades dels pacients.

En l’HC electrònica, l’arxivament és molt més senzill que en l’HC en paper; 
es duu a terme de forma automàtica amb els programes informàtics.

La llei obliga qualsevol institució sanitària a conservar la documentació clíni-
ca, encara que no necessàriament en el seu suport original (els documents en 
paper poden microfilmar-se o digitalitzar-se), durant tot el temps adequat per 
a l’assistència al pacient; com a mínim durant cinc anys des de la data d’alta 
de cada procés assistencial.

Als hospitals, l’arxiu d’històries clíniques és una unitat que depèn del servei 
d’admissió i documentació clínica. Normalment, existeix un únic arxiu cen-
tralitzat en el qual es troben totes les històries clíniques dels pacients atesos a 
l’hospital. Cada HC es guarda en una carpeta, que s’obre en el moment del 
primer contacte del pacient amb el centre hospitalari. Dins d’aquesta carpe-
ta general, l’HCH s’organitza 
per episodis assistencials, que 
s’ordenaran de forma crono-
lògica, des del primer que va 
motivar l’obertura de l’HC fins 
a l’últim més recent. Quan un 
pacient ingressat és donat d’al-
ta, els documents que s’han 
anat generant durant la seva 
atenció seran enviats a l’arxiu 
per incloure’ls a la carpeta ge-
neral, integrats en un nou epi-
sodi assistencial a continuació 
dels anteriors episodis. 

En els centres de salut i les con-
sultes privades, també exis-
teix un arxiu on es guarden 
les HC, d’on s’extreuen quan 
es necessiten per atendre una 
nova cita d’un pacient. 

5.

Conservació de l’HC

Diverses comunitats autònomes 
han dictat normes en què es 
regula de forma més detallada 
la conservació de documents 
de l’HCH. Les exigències legals 
no són idèntiques, però solen 
requerir la conservació indefinida 
d’alguns documents; els més 
habituals són l’informe d’alta (en 
tots els casos), el consentiment 
informat i els informes quirúrgics, 
de part, d’anestèsia i d’explora- 
cions complementàries.
Regulen també la destrucció 
(expurgació) en terminis determi-
nats d’aquells altres documents 
que no han de ser conservats 
indefinidament.

6.

OAD19CAT_U06.indd   129 26/02/19   09:16



130 6/ Documentació clínica

6.1. Classificació i ordenació de les històries clíniques

Classificar i ordenar són actuacions que realitzem periòdicament. La clas-
sificació té nivells i és bidimensional, mentre que l’ordenació és lineal 
i unidimensional. Les dues tècniques tenen avantatges i inconvenients; la 
millor serà la que ens permeti estalviar temps i treball en el nostre arxiu.

Quan un pacient torna a un centre sanitari per ser atès, cal localitzar la seva 
història per disposar dels documents necessaris. Quan s’acabi l’atenció, s’ha 
d’incloure la informació recent i els nous documents a l’HC.

Això és molt senzill amb la història clínica electrònica, en la qual tots els 
assumptes relacionats amb l’arxivament es duen a terme de forma automà-
tica amb el propi sistema informàtic. No obstant això, amb l’HC tradicional 
en paper, s’han de seguir normes rigoroses de classificació i ordenació per 
arxivar-les en els prestatges, armaris o altres espais físics en què s’emmagat-
zemen perquè puguem saber en tot moment on es troba qualsevol història 
clínica.

6.2. Mètodes de classificació i ordenació d’HC

Els sistemes de classificació i ordenació d’històries clíniques més utilit-
zats són els següents:

Sistema dígit terminal

És el més utilitzat en els arxius clínics hospitalaris i en alguns centres de sa-
lut. En els hospitals, l’identificador de l’HC és el número d’HC, habitualment 
un número seqüencial assignat per ordinador; el sistema val igualment amb 
altres identificadors numèrics, com per exemple, el número de la targeta 
sanitària individual.

Consisteix en dividir el número de la història clínica en xifres de dos o tres 
dígits començant per la dreta i així tenim el sistema de doble dígit terminal 
o de triple dígit terminal.

Doble dígit terminal: l’arxiu es dividirà en 100 seccions. La primera serà la 
secció 00, després la secció 01, 02, i així successivament fins a arribar a les 
últimes seccions, la 98 i la 99. A més, es pot dividir cada secció en 100 sub-
seccions.

Triple dígit terminal: l’arxiu es dividirà en 1.000 seccions (000, 001, 002, 
..., 999).

Per facilitar l’arxivament i detectar ràpidament els errors, es fa servir un 
codi de colors: a cada xifra se li assigna sempre el mateix color (2 = groc, 
7 = vermell, per exemple).

Als extrems laterals de les carpetes en què es s’arxiven les HC es col·lo-
quen les etiquetes de colors segons els dígits finals del seu número d’HC, 
de manera que en cada secció han de coincidir en totes les carpetes les 
mateixes bandes de colors. Una HC deixada per error en una secció de 
l’arxiu que no li correspon cridaria ràpidament l’atenció per seva dife-
rent franja de colors respecte de les col·locades al seu costat. Els codis de 
colors es poden utilitzar també amb qualsevol sistema de classificació 
basat en xifres.

Codi de colors.10

Arxiu actiu i passiu

En les institucions sanitàries amb 
arxius voluminosos, les HC en ús 
o que es manegen amb freqüèn-
cia es mantenen a l’arxiu actiu.
Passen a l’arxiu passiu aquelles 
que no han estat utilitzades en 
molt de temps (el límit sol ser de 
5 anys, 3 en alguns casos) o les de 
pacients que han mort.
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Data de naixement

Aquest sistema es fa servir en molts centres de salut. L’identificador de l’HC es 
forma amb les dues lletres inicials del primer i segon cognom, més la data de 
naixement, representada usualment amb el format aa-mm-dd (dues xifres per 
a l’any, dues per al mes i dues per al dia).

Les seccions de l’arxiu es correspondran amb els anys; dins de cada secció (any) 
les HC es classifiquen en subseccions per mesos i, dins d’aquestes, s’ordenen 
per dies.

En algunes comunitats autònomes, en lloc de les dues lletres inicials del pri-
mer i segon cognom, fan servir les dues primeres consonants de cada cognom; 
si l’HC és d’una dona, sumen 40 al dia de naixement. 

Data d’atenció 

A l’arxiu, les HC s’ordenen de forma cronològica tenint en compte la data 
d’assistència. És un sistema senzill, però que fa molt difícil aconseguir que 
l’HC sigui única i acumulativa (un mateix pacient pot ser atès en diverses dates 
diferents).

S’usa en serveis d’urgència d’hospitals.

Alfabètic

La secció en la qual s’arxiva una HC és la de la lletra inicial del primer cognom. 
Les HC s’ordenen alfabèticament, tenint en compte el primer cognom; si 
coincideixen, dependrà del segon cognom i, si són idèntics tots dos cognoms, 
decidirà el nom. Cal tenir en compte que aquest sistema de classificació no-
més és útil per a un volum reduït d’HC.

Exigeix normes molt clares i de seguiment estricte en diversos assumptes, 
com, per exemple: 

– Generalment, per a l’ordenació no es tenen en compte les partícules que 
precedeixen el substantiu dels cognoms, com “de”, “la”, etc. Per exemple, 
“del Castillo”, es classificaria en la lletra C.

– Per ordenar cognoms compostos, és a dir, formats per diverses paraules, 
es poden prendre com si tot el cognom fos una sola paraula. Per exemple, 
Ruiz de Mendoza o Pérez-Solarano.

– Pacients estrangers que tenen un únic cognom.
– Normes per a casos d’igualtat en els dos cognoms i nom.

Arxiu clínic amb codi de colors.11

Sistema de classificació d’una HC
Una història clínica amb el número 23.100, atenent al sistema de doble 
dígit terminal, estarà a la secció 00; les HC 02.229 i 34.629, a la secció 29.
Com que, a més, es pot dividir cada secció en 100 subseccions, l’HC 02.229 
s’arxivaria en la subsecció 22 de la secció 29 i la 34.629 a la subsecció 46 de 
la mateixa secció.
Amb la classificació de triple dígit terminal, l’HC amb número 134.550 s’ar-
xivarà a la secció 550, subsecció 134.
Seguint l’exemple anterior, en un arxiu clínic organitzat pel sistema de do-
ble dígit terminal, totes les HC de la secció 11 tindrien dos etiquetes negres; 
i les de la secció 82, una verda i una altra groga.

8Exemples
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Classificació i ordenació de l’HC
Doble dígit terminal
Per classificar la història clínica amb el número 100.229, mitjançant el siste-
ma de doble dígit terminal, es divideix la secció 29 en 100 subseccions.

Secció 29 Secció 29 Secció 29 ... Secció 29

00-00-29
01-00-29
02-00-29

–
–

99-00-29

00-01-29
01-01-29
02-01-29

–
–

99-01-29

00-02-29
01-02-29
02-02-29

–
–

99-02-29

00-09-29
01-09-29
02-09-29

–
–

99-09-29

Data de naixement 
El número identificador de l’HCAP de Raquel Romeu Pons, nascuda el 25 
d’agost de 1992, segons les dues classificacions explicades anteriorment:

Alfabètic
Per classificar un llistat de noms de pacients per ordre alfabètic, es fa orde-
nant els primers cognoms, si coincideixen, s’ordena el segon cognom; si coin-
cideixen tots dos cognoms, s’ordena el nom, i si aquest, també coincideix, 
s’ordena per la numeració del DNI. 

Data d’atenció 
Seguint l’exemple anterior, Raquel Romeu Pons va a Urgències en les se-
güents dates: 12 abril de 2014, 30 setembre 2017 i 1 de gener de 2019. Tindrà 
3 històries clíniques al Servei d’Urgències, una per cada data, per la qual cosa 
es fa difícil una HC única, integrada i acumulativa.

NHC: 10-02-29

10 02 29

Dins de la divisió 29, la història passarà a arxivar-se 
després de la 09-02-29 i abans de la 11-02-29.

Subsecció Secció

1.ª Opció RO PO 92 08 25

2.ª Opció RM PN 92 08 65

9Exemples

Josep Díaz-Granados Fernández 
Maria de León Fernández
Anna Maria Gil Pons 
Cecília de la Rosa Martínez 
Paula Gomà Roca DNI 72243112H
Paula Gomà Roca DNI 32541786Ñ

Díaz-Granados Fernández, Josep 
Gil Pons, Anna Maria 
Gomà Roca, Paula DNI 72243112H 
Gomà Roca, Paula DNI 72243112H 
León Fernández, Maria de
Rosa Martínez, Cecília de la

OAD19CAT_U06.indd   132 26/02/19   09:16



1336/ Documentació clínica

Copia i completa l’esquema següent al teu quadern.

HIGIENE Y ASEO
DEL PACIENTE

DOCUMENTACIÓ 
CLÍNICA

Característiques

Documents mèdics

Avantatges i inconvenients

Història clínica digital del SNS

Classificació i ordenació

Estructura

Història clínica

Història clínica 
electrònica

Altres documents 
clínics

1.  Defineix història clínica. Quina és la seva principal 
funció?

2.  Suposem que treballes com a auxiliar d’infermeria 
en un hospital a la unitat de cardiologia. Pots 
accedir a la història clínica d’un amic de la teva 
parella que està ingressat a la unitat de cirurgia 
general?

3.  Què significa que el que es registra en la història 
clínica ha de ser veraç i complet?  

4.  Al capítol V de la Llei 41/2002 es fa referència a 
la història clínica. Segons aquesta llei, quin és el 
contingut de la història clínica de cada pacient 
i quins professionals estan subjectes a guardar 
secret professional?

Història clínica

ResumeixResumeix

Més activitats en la 
teva versió digital ResolResol
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10.  Indica el document de l’HC en Atenció Primària 
al qual es refereix cadascuna de les següents 
afirmacions:
a) S’hi anoten de forma ordenada els problemes 

de salut del pacient.
b) Inclou les dades més importants que recull el 

metge en l’auscultació cardiopulmonar.
c) Hi apareixen les vacunacions i el seguiment del 

pes i la talla de l’infant.
d)	Hi	ha	les	dades	d’identificació	del	pacient	i	

serveix com a contenidor d’altres documents.
e) Recull informació sobre operacions 

quirúrgiques sofertes al llarg de la vida del 
pacient.

f) Conté el pla de tractament prescrit pel metge 
de família. 

11.  Diferències entre història clínica en Atenció 
Primària i l’hospitalària.

Història clínica en Atenció 
Primària

5.  Tenint en compte les següents característiques de l’HC, relaciona 
cada característica amb l’enunciat que correspongui: 

1. No poden existir dos pacients 
amb el mateix número d’HC.

2. Inclou tots els documents 
generats en prestar assistència 
sanitària a un pacient.

3. Reuneix tots els processos 
assistencials d’un pacient.

4. Utilitza formats i registres amb el 
contingut mínim obligatori.

5. Els episodis assistencials 
s’ordenen cronològicament.

6. S’arxivarà de forma segura i es 
podrà accedir a la informació 
sempre que es necessiti.

a) Normalitzada.

b) Seqüencial.

c) Única.

d) Integrada.

e) Conservable i recuperable.

f) Acumulativa.

6.  Localitza, a l’exemple d’ordres mèdiques, les 
dades característiques que han de ser presents 
en els diferents documents de la història clínica 
hospitalària.

7.  Què és el consentiment informat? Quin 
professional és l’encarregat de donar aquest 
consentiment al pacient o representant legal? 
Raona la teva resposta.

8.  Cita dos documents de l’HCH que han de ser 
signats pel pacient. Per què ha de signar-los? En 
general, qui ha signar els documents de la història 
clínica d’un pacient?

9.  Cita el document de l’HC d’infermeria a què es 
refereix cadascuna de les següents afirmacions:
a) Conté el registre de la dosi, hora i via de 

administració a un pacient d’un medicament que 
el metge havia prescrit.

b) S’hi indiquen les recomanacions de cures 
d’infermeria d’un pacient que abandona l’hospital. 

Història clínica hospitalària

12.  Cita un avantatge per al pacient i un altre per al 
professional de l’HC electrònica.

13.  Analitza les característiques de l’HC electrònica 
i de l’HC en paper. Quina consideres que facilita 
la pràctica diària de l’activitat assistencial? 
Raona la teva resposta.

Història clínica electrònica
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1.  Acuts al teu metge de capçalera perquè no 
et trobes bé. Inventa un motiu de consulta i 
redacta un full d’evolució, seguint l’estructura 
corresponent.

2.  Visita el teu centre sanitari més proper i intenta 
recopilar tots aquells documents mínims que 
han de conformar la història clínica hospitalària. 
Una vegada que els tens localitzats, comprova 
si segueixen el format exigit a aquest tipus de 
documents.

3.  La Maria és una TCAI que treballa al Servei de 
Traumatologia de l’hospital de la seva ciutat. 
Quins són els documents de la història clínica que 
reflecteixen l’assistència prestada pel personal 
d’infermeria? Cita’ls i explica breument la finalitat 
d’aquests documents.

4.  El Joan, de 75 anys, acaba d’ingressar a la planta 
de Cirurgia després de ser intervingut d’una 
apendicectomia d’urgència. A la seva arribada 
a planta, veiem que presenta nàusees, porta 
sonda vesical Foley número 16 i un drenatge 
a la ferida quirúrgica. A més, és portador de 
pròtesi dental, usa crosses per poder caminar a 
causa que recentment li ha estat col·locada una 
pròtesi de genoll i indica que se sent espantat 
i que no ha pogut dormir gens des que va 
començar a trobar-se malament. Assenyala quin 
document d’infermeria ha de recollir tota aquesta 
informació i organitza-la.

PracticaPracticai

14.  En un arxiu, se segueix un sistema doble dígit terminal en el qual 
cada secció es divideix en 100 subseccions. Com s’hi s’arxivarien 
les dels números: 00.180, 09.634, 11.880, 17.934, 33.155, 42.534, 
46.055? 

15.  Tenint en compte les normes indicades, classifica i ordena 
alfabèticament les HC dels següents pacients:
Joan Carles García Navarro
Eugeni López Gasol
Pilar García Claver
Àngels García-Juliá Abad
Felip de Andrés Reis
Sergi García Rodríguez
Ander Soria Iturriaga
Amaia Ruiz San Emeterio
Josep Antoni López de Haro Calderón
Jordi Llull Pujol
Rodolf Esgueva Rubio
Francesc García Coll

16.  Segons els diferents sistemes de classificació i ordenació d’històries 
clíniques que hem estudiat a la unitat, escriu 6 exemples de cada un 
i presenta’ls de forma ordenada seguint cada sistema.

Arxius clínics
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 6. El document de l’HCAP que recull dades 
subjectives, objectives, orientació diagnòstica 
i pla d’acció és:
a. El full de dades generals.
b. El full pediàtric.
c. El full d’evolució.
d. La llista de problemes.

 7. Indica un inconvenient de l’HCE:
a. Accés immediat i simultani a la informació 

clínica.
b. Obliga a extremar precaucions pel que fa a 
seguretat	i	confidencialitat.

c. Generació fàcil d’informes clínics.
d. Agilitza la gestió sanitària.

 8. En el full d’interconsulta, se sol·licita:
a. L’opinió d’un especialista a un altre servei.
b. Proves diagnòstiques necessàries.
c. El consentiment del pacient.
d. Per fer una valoració d’infermeria. 

 9. Indica la resposta correcta:
a. L’ordenació és lineal i bidimensional.
b. L’ordenació té nivells i és bidimensional.
c.	 La	classificació	és	lineal	i	unidimensional.
d.	La	classificació	té	nivells	i	és	bidimensional.	

10. El sistema de classificació més utilitzat en els 
arxius clínics hospitalaris és:
a. Alfabètic.
b. Data d’atenció.
c. Data de naixement.
d. Dígit terminal.

 1. S’entén per HC normalitzada:
a. La que està arxivada de forma segura.
b. Aquella en què els documents s’ajusten als 

mínims exigits per l’òrgan competent.
c. Aquella que està ordenada.
d. Totes les respostes són incorrectes.

 2. Indica l’opció falsa:
a. S’han anotar les principals dades de la situa-

ció clínica i l’atenció sanitària.
b. S’haurà d’anotar tot el que s’hagi fet.
c. El registre ha de ser clar i llegible, però s’hi 

poden utilitzar abreviatures.
d. Totes les respostes són correctes.

 3. La confidencialitat és:
a. Un dret del pacient.
b. Una obligació del personal sanitari.
c. Les respostes a i b són correctes.
d. Totes les respostes són incorrectes.

 4. El document de l’HCH que resumeix el final de 
l’atenció sanitària s’anomena:
a. Anamnesi.
b. Evolució.
c. Informe clínic d’alta.
d. Aplicació terapèutica.

 5. L’HC enfocada a la prevenció de malalties i 
promoció de la salut és:
a. La història clínica hospitalària.
b. La història clínica d’Atenció Primària.
c. Les respostes a i b són correctes.
d. Totes les respostes són incorrectes.

Treballes com a TCAI a la Unitat d’Urologia, on ingressa G.L.P., amb NHC 0387, per ser intervingut 
d’hipertròfia benigna de pròstata. Quins documents creus que ha de contenir la seva història clínica 
després de finalitzar el procés assistencial?

Després de ser donat d’alta, podries identificar els documents que conformarien la història 
clínica del pacient? Imagina que el nostre pacient no hagués acceptat el tractament que li 
proposa el facultatiu. Quin seria el document que hauria de complimentar? Explica en quina 
secció i subsecció col·locaries la història clínica si el nostre arxiu es regeix pel sistema de doble 
dígit terminal.

Posa’t a provaPosa’t a prova

Completa el repteCompleta el repte
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