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ORDRE de 10 de juliol de 1991, per la qual es regula l'acreditació dels centres hospitalaris.
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5  Qualitat assistencial                                  

5.1  L'hospital desenvoluparà les activitats 
que permetin l'avaluació  de  la  qualitat  
en  l'assistència prestada i efectuarà  el  
seguiment   de   les   mesures   correctives 
proposades per resoldre els problemes 
detectats.

5.2   Hi  haurà  una  persona que assumirà 
les funcions de coordinació de les  tasques  
dirigides  a  vetllar  per  la qualitat 
assistencial del centre.

5.3    El  conjunt  de  les  activitats  
esmentades  haurà d'adaptar-se a les 
característiques del  centre  i  figurar per 
escrit.

5.4   Les  activitats  adreçades a vetllar per la 
qualitat assistencial avaluaran com a mínim:                         

a) Les històries clíniques.

b) La terapèutica farmacològica utilitzada.

c) La infecció hospitalària.

d) Els tumors i teixits diagnosticats i/o                 
tractats  en  el centre.

e) Els casos de mortalitat en el centre.

f) L'opinió dels usuaris.

ORDRE de 10 de juliol de 1991, per la qual es 
regula l'acreditació dels centres hospitalaris.

ANNEX 
Criteris d'acreditació en relació amb la 
direcció i l'organització generals 
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 (...) El hecho que en un gran número de
hospitales las Comisiones Clínicas no acaben
de funcionar bien demuestra que no hemos
acabado de poner a punto nuestros
sistemas de control de calidad

Si vols que una cosa es faci,
nomena un responsable, 

Si vols que una cosa es demori eternament, 
nomena una comissió.

Napoleó Bonaparte (1769-1821)
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Qüestionari sobre la realitat de les CHHC a Catalunya: 

1. Abans de la pandèmia, teníeu Comissió d’Històries Clíniques
(o similar) al vostre hospital?

2. Si la teníeu, ha reprès l’activitat després de l’aturada de l’inici
de la pandèmia?

3. La vostra Comissió té un nom diferent a Comissió d’Històries
Clíniques? Quin nom oficial té la Comissió ?

4. Actualment quin perfil professional presideix aquesta
Comissió?

5. Amb quina periodicitat es reuneix?
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Qüestionari sobre la realitat 
de les CHHC a Catalunya: 

Han respost 47 hospitals:

 40 del SISCAT (70%)

 7 de privats
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Qüestionari sobre la realitat de les CHHC a Catalunya: 

1. Abans de la pandèmia, teníeu Comissió d’Històries Clíniques?

NO 6
SÍ 32

Sí però no 9
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Qüestionari sobre la realitat de les CHHC a Catalunya: 

1. Abans de la pandèmia, teníeu Comissió d’Històries Clíniques?

2. S’ha reprès l’activitat després de l’aturada inicial de la pandèmia?

NO 6
SÍ 32

Sí però no 9

Reestructurant-se 6NO 4
SÍ 28
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Qüestionari sobre la realitat de les CHHC a Catalunya: 

3. Com s’anomena la Comissió?
Comissió d’Històries Clíniques 17

Comitè Institucional d'Història Clínica 1

Comissió clínica d'Arxiu, Documentació i Històries Clíniques 1

Comissió d’Històries Clíniques i Documentació 3

Comissió d'Històries Clíniques i Documentació Clínica 1

Comissió de Documentació Clínica 9

Comitè de Documentació 1

Comissió de Documentació i Informació Clínica 1

Comissió de Documentació - Història Clínica Electrònica 1

Comissió Història Clínica Informatitzada 2

Comissió ARGOS i Història Clínica 1

Comissió de Sistemes d'Informació i Històries Clíniques 1

Comissió d'Historia Clinica Informatitzada i Tecnologies de la Informació 1

Comissió Tecnologies d’informació i Documentació Clínica 1
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Qüestionari sobre la realitat de les CHHC a Catalunya: 

4. Quin perfil professional presideix la Comissió?

Metge/essa 17

Documentalista 7

Directiu/va 6

Infermer/a 5

Informàtic/a 4
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Qüestionari sobre la realitat de les CHHC a Catalunya: 

5. Amb quina periodicitat es reuneix?

Setmanal 1

Quinzenal 2

Mensual 11

Bimensual 8

Trimestral 14

Quadrimestral 1

Semestral 2

Variable 1


