
El projecte presentat per l’ambulatori de Sant Miquel ha rebut un premi de la Generalitat

Pla per sumar les noves tecnologies

en la gestió d’un CAP a Granollers

F.P.
Rebre un missatge de text
al m6bil amb un recordatori
de la visita programada per
a l’endem~ o crear una xarxa
interna que comuniqui tots
els metges de l’ambulatori i
que els permeti coordinar, per
exemple, la informació que
donen als pacients sobre una
malaltia. Aquestes són dues
de les possibles aplicacions
de les noves tecnologies de
la informació i la comunica-
ció que el Centre d’Atenció
Primaria de Sant Miquel, de
Granollers, es plante ja incor-
porar en els propers mesos.
El Departament de Salut i la
Societat Catalana de Medici-
na Familiar i Comunit~ria han
concedit el Premia la Inno-
vació en processos d’atenció
i organització de l’atenció
primaria a aquest centre. Aixb
permetr~ introduir i avaluar
aquests elements de gestió.

"Volem explorar les possi-
bilitats que les tecnologies

Els doctors Esther Limon i Ferran Tognetta, responsables del projecte, mirant el b[oc que estan desenvolupam

de la informació i la comuni-
cació ens donen per atendre
la salnt al nostre centre.
Avaluar com es pot donar

un millor servei a través de
la millora de la comunicació
entre els metges i cap als
pacients’, explica la doctora

Esther Limon, directora del
centre i coordinadora del
projecte juntament amb
el doctor Ferran Tognetta.

També hi participen Jordi
Barrero, Gemma Falcó i Anna
Barceló. "Moltes vegades els
metges dediquem un temps a
resoldre dubtes dels pacients
a la consulta i potser hi hau-
ría altres maneres de fer-los
arribar la informació", apunta
Limon, que ja contacta amb
alguns pacients per correu
electrbnic. "Busquem eines
que ens permetin fer servir
els ordinadors que ja tenim
perqu8 aix6 sigui possible",
diu Tognetta. El projecte tam-
bé planteja crear un bloc i un
web propi que serveixin d’en-
llag entre els professionals
que hi treballen i els pacients,
i potenciar l’fls del telefon.

El centre rebr~ 22.000
euros que estan adregats a
fer una avaluació del projec-
te que es vol tirar endavant.
L’aplicació es provar~ durant
un any i el centre haur~ de
presentar una membria amb
els resultats finals. "Caldr~
veure quines de les coses
que provem són aplicables
i quines no", apunta Limon,
que destaca que el projecte
que ara s’engega es vol fer
de bracet amb els usuaris del
CAP. "Volem preguntar-los
que volen que fem’, explica.
Si va bé, es podría estendre
als altres CAP de la ciutat.
Els responsables estan pen-
dents de reunir-se amb Salut
per acabar de definir com es
desenvolupar~ el projecte.
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