
Sr. Joaquim Casanovas i Lax
Director gerent de l’Institut Català de la Salut

Benvolgut:

Fa  pocs  dies  he  pogut  saber  que  l’ICS  ha  obert  la  seva  història 
compartida  a  altres  entitats  sanitàries  de  la  comarca  d’Osona: 
Consorci Hospitalari de Vic i dues EBAs.

Entenc que l’intercanvi d’informació sobre un pacient, a través de la 
història compartida, pot ser beneficiós per a la seva millor atenció. En 
aquest sentit aplaudeixo tots els esforços per a la seva implantació i 
millora.

Però em permeto fer-li arribar algunes reflexions al respecte:

1. No  em  sembla  correcte  que  no  se’ns  hagi  comunicat 
aquest  fet  per  part  dels  responsables  de  la  nostra 
empresa. En el meu cas, me n’ha informat la direcció del meu 
EAP  gràcies  a  que  li  han  comunicat  professionals  d’altres 
entitats.  Sincerament  em  sembla  un  desgavell  i  una  greu 
manca de respecte o de desídia.

2. No  em  sembla  correcta  la  manca  de  reciprocitat.  És 
incongruent que jo no pugui accedir als resultats de totes les 
interconsultes  que  faig  a  professionals  d’atenció  secundària 
mentre  se’ls  facilita  l’accés  a  tota  la  informació  de  l’e-CAP. 
Sovint,  desgraciadament,  no rebo cap resposta escrita,  ni  en 
paper,  ni  electrònicament.  Semblaria  més  prioritari  que  jo 
accedís als resultats del que demano que no pas que l’atenció 
secundària visualitzi tots els MEAPs dels pacients que atenc. 

3. Considero il·legal  i  èticament reprovable que facilitem 
informació sensible,  confidencial,  sense assegurar  que 
els  professionals  d’altres  entitats  hi  accediran  amb 
identificació unívoca i amb rastre informàtic identificable. Li 
puc assegurar que almenys en algun dels serveis de l’hospital 
d’aguts de referència, fins fa poc no es podia assegurar aquesta 
identificació unívoca.
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4. Crec  que  caldria  informar  als  ciutadans per  tal  que 
poguessin exercir el seu dret a decidir sobre la seva informació 
clínica. Al respecte és molt clar el que diu la Carta de drets i 
deures  dels  ciutadans  en  relació  amb  la  salut  i  l’atenció 
sanitària:  L’accés  a  les  dades  només  el  poden  tenir  els  
professionals  sanitaris  relacionats  directament  amb  l’atenció  
dels pacients. No es poden facilitar dades a altres professionals,  
ni a familiars ni a persones vinculades sense l’autorització de la  
persona  interessada. 
http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.860e9
01bf7168d2c8bd97260b0c0e1a0/?
vgnextoid=f7bca232e19d2310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&
vgnextchannel=f7bca232e19d2310VgnVCM2000009b0c1e0aRC
RD&vgnextfmt=detall&contentid=9a5b6f385bdd2310VgnVCM1
000008d0c1e0aRCRD 

5. Considero  que  és  tècnicament  innecessari, 
deontològicament dubtós i èticament reprovable facilitar 
en  una  interconsulta  totes  les  dades  sanitàries  d’un 
pacient. Així, per exemple, fa molt bé aquell metge de família 
que en consultar amb un company dermatòleg pel diagnòstic 
diferencial  d’una lesió  cutània,  li  comunica alguns  problemes 
del  pacient  (per  exemple  una  diabetis)  i,  si  és  el  cas,  els 
tractaments  que  segueix;  en  canvi  evita  comunicar-li  altres 
problemes que no són significants per a l’atenció (per exemple 
una separació de parella de fa 3 anys o un consum de cànnabis 
de fa  10 anys).  Compartir  tota la  informació de l’e-CAP amb 
l’atenció secundària fa irrellevant aquesta bona pràctica!.
Cadascun dels metges que participen en un equip mèdic té el  
deure de preservar la confidencialitat de les dades del pacient,  
però en benefici d’aquest i de la bona atenció mèdica, pot,  en 
els justos límits necessaris, compartir el secret (art. 37 Codi de 
Deontologia. Consell de Col·legis de Metges de Catalunya)
http://www.comb.cat/cat/colegi/docs/codi_deontologic.pdf 
La informació s'ha de compartir amb les persones que hauran  
de fer un seguiment del pacient. En tot cas, però, sols hem de  
compartir la informació clínica que sigui necessària i amb els  
professionals estrictament implicats en l’atenció del pacient: no 
cal compartir tota la informació ni hem de fer-ho amb tots els  
professionals (Confidencialitat,  el  dret  a  la  intimitat.  Grup 
d’ètica camfic. 2003)
http://www.camfic.cat/CAMFiC/Seccions/GrupsTreball/Docs/etica/
confidencialitat_cat.pdf  
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Cal que cada pacient autoritzi personalment l’accés a la seva  
història clínica informatitzada per a cada acte assistencial.  El 
consentiment pot ser tàcit o explícit. Quan un pacient acudeix a  
la  consulta  del  seu  metge  o  infermera  (que  ha  pogut  triar  
prèviament)  es  pot  considerar  que els  dóna permís  tàcit  per  
consultar les seves dades. Quan un pacient és atès per altres  
professionals  es  pot  considerar  que  dóna  permís  tàcit  per  
consultar dades bàsiques. Per a la resta, cal demanar permís  
explícit.
(Dades clíniques en l’era electrònica. Grup d’ètica camfic. 2006)
http://www.camfic.cat/CAMFiC/Seccions/GrupsTreball/Docs/etica/
dades_cliniques.pdf 

En aquest entorn són rellevants algunes cites legals:

- Constitució Espanyola (1978): A l’art. 18.4 estableix que la 
llei  limitarà  l’ús  de  la  informàtica  per  garantir  l’honor  i  la 
intimitat personal i familiar de la ciutadania.

- Codi  Penal (1995):  Als   art.  197-201  determina  que 
s’imposaran penes de presó d‘1 a 4 anys i multa de 12 a 24 
mesos  al  que,  sense  estar  autoritzat,  s’apoderi,  autoritzi  o 
modifiqui,  en  perjudici  d’un  tercer,  dades  reservades  de 
caràcter personal o familiar que es trobin registrades en fitxers 
informàtics, electrònics o telemàtics o de qualsevol altre tipus 
d’arxiu  o  de  registre  públic  o  privat.  Penes  d’igual  magnitud 
s’imposaran a qui alteri o utilitzi en perjudici del titular

- Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre  de protecció de 
dades de caràcter  personal.  Estableix  que les  dades que es 
recullen han de ser adequades, pertinents i no excessives per la 
finalitat  amb  la  qual  s’han  obtingut.  Permet  l’accés  amb 
finalitats  estadístiques o de recerca:  En aquests  casos no és 
necessari el consentiment del pacient però la informació ha de 
ser anònima.

Per tot plegat li demano:
- Que,  donats  els  molts  dubtes  legals  i  ètics  sobre  el  tema 

exposat,  anul·li  l’accés  lliure  a  totes  les  dades  de  l’e-CAP  a 
l’atenció secundària tant de l’ICS com d’altres entitats.

- Que qualsevol actuació per part de l’ICS de compartir dades de 
l’e-CAP amb altres  nivells  assistencials  o  amb altres  entitats 
comporti  el  compromís  explícit  d’aquestes  a  assegurar  una 
identificació unívoca dels professionals que en fan ús.

- Que s’asseguri que pels canals pertinents arribi per escrit a tots 
els  professionals  de l’ICS informació sobre amb quines altres 
entitats i/o nivells assistencials es comparteix (i en quin grau) la 
informació clínica de l’e-CAP

- Que s’asseguri de que la ciutadania és informada de com es 
poden visualitzar les seves dades clíniques fora de l’àmbit dels 
professionals d’APS als qui les ha revelat (i en els qui confia en 
mantindran la deguda confidencialitat)
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- Que  reclami  la  deguda  reciprocitat  en  les  dades  clíniques  a 
compartir amb els centres d’atenció secundària (estiguin o no 
gestionats per l’ICS) que han de donar suport a l’APS.

- Que  m’informi  de  totes  les  actuacions  dutes  a  terme  al 
respecte.

- Que m’informi personalment de quins professionals han entrat a 
consultar  dades  de  la  meva e-CAP en els  darrers  5  anys,  ja 
siguin  de  l’APS  de  l’ICS,  de  l’atenció  secundària  de  l’ICS  o 
d’altres entitats.

Esperant  sigui  conscient  de  la  gravetat  dels  fets  i  de  la  seva 
responsabilitat  legal  i  ètica,  aprofito  per  mostrar-li  la  meva 
predisposició per aprofundir en el tema, en benefici del millor ús pels 
ciutadans de la seva història clínica

Ben cordialment

Albert Planes Magriñá
Metge de família. Col. 25622
EAP Sta. Eugènia de Berga. ICS

Sant Julià de Vilatorta, 23 de juny de 2012

NOTA:

Pel  seu  coneixement,  envio  còpia  d’aquest  escrit  al  President  del 
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona. 

La  propera  setmana  la  faré  arribar,  també,  al  FoCAP com a  carta 
oberta per a fer-la pública.


