FONS ESPECÍFICS PER A SISTEMES D’INFORMACIÓ
Data: 07/07/2020

Origen
Ministeri de Sanitat
Fons específics i finalitats del fons
•

Estratègies en salut i polítiques de cohesió, línia: sistemes d’informació
Fons existent entre els anys 2005 i 2011 destinat al finançament global de
sistemes de caràcter estadístic i la interoperabilitat de la informació clínica en el
conjunt del Sistema Nacional de Salut. Preveu també el finançament dels
equipaments necessaris per dur a terme els projectes.

•

Registre de professionals
Subvenció de l’any 2007 destinada a la creació dels registres autonòmics de
professionals sanitaris, com a base d’un registre estatal. Aquests registres
contenen la informació que proporcionen els col·legis professionals i els centres
sanitaris.

•

Fons per al desenvolupament dels sistemes d’informació del sistema nacional
de salut
Fons existent des de l’any 2013 destinat a la millora del coneixement de la
morbiditat per a la gestió i atenció de patologies presents en la població amb el
desenvolupament d’actuacions relacionades amb el BDCAP, RAE-CMBD i la
transició al CIE10 ES, i per a 2015 s’afegeix la millora de les infraestructures
informàtiques i el reforç d’aquestes actuacions.

Imports aprovats
2005
2006
2007
2008
2009
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232.269
153.638
221.480
195.504
196.865

2010
2011
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

97.457
192.847
55.115
55.053
88.708
88.817
83.735
88.323
88.323

Centre gestor responsable del fons
Direcció General de Prestacions i Farmàcia
Actuacions dutes a terme
Des del començament han estat moltes les actuacions que s’han dut a terme
(actuacions relacionades amb el CMBD autonòmic, el registre de centres, serveis i
establiments, registre de tumors, equipaments, implantació del SNOMED CT,
implantació d’ESCRI – SIAE, etc.) si bé, en els darrers exercicis, la Direcció General
de Prestacions i Farmàcia, a través del Servei de Salut d les Illes Balears, s’ha centrat
en el desenvolupament i la consolidació del BDCAP del Sistema Nacional de Salut,
el procés de transició del CIE9 MC a CIE 10 ES i actuacions per a l’adequació a la
nova normativa del RAE-CMBD.
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