NOTA DE PREMSA
L’hospital HM Delfos de Barcelona confia en Telefónica
per a impulsar el seu Pla de Transformació Digital


Aquest acord s’engloba dins del Pla Estratègic de Transformació Digital 20192023 de HM Hospitals, que té com a objectiu principal incrementar l’eficiència
i la transparència en la seva relació amb el pacient



Gràcies a aquesta aliança, la xarxa de centres de HM Hospitals de tota Espanya
veurà perfeccionada la seva infraestructura i serveis al núvol i la seguretat dels
seus serveis digitals

Barcelona, 15 d’abril de 2019. – HM Hospitals i Telefónica han signat un acord de
col·laboració amb l’objectiu de potenciar i impulsar l’ús de noves tecnologies dins dels
processos assistencials i de relació amb pacients. D’aquesta forma, el Grup hospitalari, que
compta amb el centre HM Delfos a Barcelona, confia en la companyia de telecomunicacions
per a millorar la seva digitalització i converteix a Telefónica en el seu proveïdor principal de
Solucions TI i Comunicacions fins a l’any 2024, data fi de l’acord.
Aquest acord s’enquadra en el Pla Estratègic de Transformació Digital 2019-2023 que
està portant a terme HM Hospitals per a tots els seus centres de Catalunya, Comunitat de
Madrid, Castella i Lleó, Galícia i Castella - La Manxa, en el que s’aposta per a incrementar
l’eficiència i transparència en la seva relació amb el pacient per a augmentar els estàndards
de qualitat i la satisfacció dels seus usuaris. Ambdues companyies han treballat
conjuntament per a assessorar i dissenyar un pla de transformació digital.
Entre els serveis que ofereix Telefónica Empreses a HM Hospitals destaca el ‘cloud’ amb
gestió administrativa, infraestructura i serveis d’emmagatzematge de dades, seguretat
gestionada des de el centre d’operacions de seguretat (SOC), monitoratge d’indicadors de
negoci de del Command Center, subministrament de dispositius digitals i servei de
manteniment i disponibilitat de les comunicacions 24x7.
A l’acte de signatura d’aquest conveni han acudit el Dr. Juan Abarca Cidón, president de
HM Hospitals, Alejandro Abarca Cidón, conseller delegat del Grup hospitalari, Emilio Gayo,
president de Telefónica Espanya i Adrián García Nevado, director de Grans Clients i Territori
Centre de Telefónica Espanya.
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“Per a HM Hospitals és una garantia d’èxit comptar amb Telefónica com a soci en el
camp de la tecnologia, ja que ens ajudarà a aprofundir en el desenvolupament de les nostres
necessitats de digitalització, així com els processos de comunicació interna i amb els nostres
pacients. Això passa necessàriament per la interacció entre la xarxa assistencial del Grup i
Telefónica, fet que ens dotarà de major agilitat i seguretat en la provisió d’infraestructures
per a les solucions tecnològiques de cara al pacient”, ha senyalat el Dr. Abarca.
“Estem molt contents d’haver sigut elegits ‘partner’ estratègic d’un Grup que és
referència en activitat assistencial a Espanya. Amb aquest projecte posem a disposició de
HM Hospitals tots els nostres recursos, tant tècnics com humans, per a que els hospitals
tinguin una visió de principi a fi dels serveis que ofereixen als seus pacients, garantint la
màxima seguretat, disponibilitat i confidencialitat en tot el procés”, ha afegit Emilio Gayo.
Per la seva part, el conseller delegat de HM Hospitals, Alejandro Abarca Cidón ha afirmat
que “gràcies a aquest acord confirmem la nostra vocació per ser referent en el sector de la
salut amb la incorporació de noves tecnologies i comptar només amb les millors per
aconseguir-ho. El camí de la transformació digital és part inseparable d’oferir als nostres
pacients la millor qualitat assistencial sent cada vegada un servei més adaptat a les seves
necessitats, a les de cada un d’ells”.
HM Delfos
Recentment, l’Hospital Delfos va començar una nova etapa de la mà de HM Hospitals
en incorporar-se a la xarxa assistencial del Grup i va passar a denominar-se HM Delfos.
Una de les primeres conseqüències resideix en què el centre hospitalari compta amb
una inversió d’uns 30 milions d’euros, entre 2018 i 2019, per a la immediata millorar de les
seves instal·lacions i l’adquisició de la tecnologia. HM Delfos té un gran potencial per a créixer
i ser un hospital de referència a Barcelona.
HM Hospitals
HM Hospitals és el grup hospitalari privat de referència a nivell nacional que basa la seva
oferta en l’excel·lència assistencial sumada a la investigació, la docència, la constant
innovació tecnològica i la publicació de resultats.
Dirigit per metges i amb capital 100% espanyol, compta en l’actualitat amb més de
4.700 professionals que concentren els seus esforços en oferir una medicina de qualitat i
innovadora centrada en la cura de la salut i el benestar dels seus pacients i familiars.
HM Hospitals està format per 40 centres assistencials: 15 hospitals, 4 centres integrals
d’alta especialització en Oncologia, Cardiologia, Neurociències i Fertilitat, a més a més de 21
policlínics. Tots ells treballen de manera coordinada per a oferir una gestió integral de les
necessitats i requeriments dels seus pacients.
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