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Antecedents
• Les dades de Salut del ciutadà han estat sempre patrimoni
dels proveïdors de salut. Tot pel pacient, sense el pacient.
• Projecte EpSOS: definició d’Historia Clínica Europea. Però
actualment ni tan sols a cada païs hi ha un paisatge unificat.
• Problema habitual no és tecnològic (estàndars clars,
internacionals: HL7, SNOMED, ...)
• Tendència generalitzada, cara i poc exitosa en el
desplegament: Historia Clínica Unificada/Historia Clínica
Personal.
• Mentrestant, la realitat és mobilitat geogràfica (regulacions
internacionals sobre medicina transfronterera...) i aïllament
polític entre els diferents estats / regions membres.

Antecedents
• Solucions a altres entorns : US Dep Veterans Affairs 2010

Principis bàsics
• Les dades de Salut dels serveis públics i privats pertanyen als
ciutadans, i han d’estar a la seva disposició per:
– Poder descarregar “les meves dades de salut” en un
format reutilitzable, per gestionar, creuar, i poder
analitzar i generar nous escenaris i/o serveis que ajudin a
la pressa de decisions.
– Poder recopilar mes i noves dades, a partir de sensors
(wearables) i/o “sensors humans”, i col·laborar reportant
incidències.
– Poder reutilitzar-les per consum propi

Context
Cada cop hi ha mes evidencia que facilitant que el ciutadà es
responsabilitzi del seu estat de salut i del maneig de la seva salut
es milloren els resultats tant des d’un punt de vista social, com
clínic com econòmic.
Cal fer realitat el fet que ell/ella, cadascú de nosaltres, som els
propietaris de les nostres dades de salut i podem exercir els
drets d'Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició.
Es tractaria de, amb independència d'on ets ates, qui i quan
t'han ates, qui finança l'atenció.... recollir i proporcionar tota la
informació de salut generada que fa referencia a un mateix,
donant-li totes les eines per gestionar lliurament aquesta
informació i podent decidir de forma transparent que se'n fa.

Objectiu
Aconseguir fer realitat que la informació de
salut d’un ciutadà es d’ell i per a ell....., que
sempre es accessible i fàcilment interpretable i
que l’utilitza de forma habitual en forma de
serveis que l’hi aporten valor
Oferir als ciutadans Serveis electrònics
personalitzats de salut, a partir de les dades
personals que disposa el propi ciutadà i sempre
sota la seva autorització.

Visió
• Oferir als ciutadans un servei personal, individual, voluntari,
intransferible, totalment transparent consistent en disposar en tot
moment, des de qualsevol lloc de la seva informació de salut. Ell es el
propietari de la seva informació i ell es qui decideix en tot moment que
en fa: alta, actualització, baixa, així com qui te accés a que i quan.
• Facilitar i Promoure l'adaptació i extensió del "blue button" a nivell
europeu: que els SI Sanitaris de proveïdors de salut (Hospitals, centres de
salut, laboratoris, centres diagnòstics...) privats i públics, asseguradores,
farmàcies... a requeriment del ciutadà depositin en format electrònic
estandarditzat la informació de salut de una persona, de forma
transparent i segura, al lloc i en el moment que la persona ho decideixi.
• Oferir a les persones usuàries d'aquest servei la possibilitat de rebre
serveis personalitzats per a gestionar de forma optima la seva condició
de salut i avaluar-ne els resultats en relació als persones no usuaris amb
les mateixes condicions de salut.
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Proposta:
LES MEVES DADES DE SALUT
“donem al ciutadà el control de la seva salut”

Engegar un projecte que contempli el

desplegament conjunt d'aquest tres serveis,
començant el desplegament per un grup específic
de centres privats, per consensuar i implementar
uns estàndars del sector.

European Blue Button
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