
 

 
 

31 de juliol de 2008 
 
II Premi a la Innovació en Processos d’Atenció i Organització en Atenció Primària  
 
LA CAMFIC I EL DEPARTAMENT DE SALUT PREMIEN DOS INNOVADORS PROJECTES 
PER MILLORAR EL SERVEI QUE OFEREIX L’ATENCIÓ PRIMÀRIA 
 
La Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) i el Departament 
de Salut de la Generalitat de Catalunya han concedit enguany el II Premi a la Innovació 
en Processos d’Atenció i Organització en Atenció Primària a dos projectes: un sobre 
l’ús de les tecnologies d’informació i comunicació (TIC) en un CAP, i un altre sobre el 
triatge per part d’infermeria dels pacients en un centre d’urgències d’atenció primària 
(CUAP). La voluntat del Departament i de la CAMFiC és identificar les línies de serveis 
innovadores que es generen a Catalunya per donar resposta a les noves demandes, i 
estendre aquelles que s’hagin mostrat efectives. 
 
Els equips investigadors rebran 22.000 euros cadascun que serviran per avaluar l’efectivitat 
dels canvis que els projectes introdueixen en els processos de l’atenció primària. El treball 
“Projecte d’implementació de TIC a un centre de salut” l’ha presentat un equip 
format per Esther Limón, Jordi Barrero, Ferran Tognetta, Gemma Falcó, Anna Barceló i la 
resta del personal del CAP Sant Miquel de Granollers Sud. D’altra banda, “Avaluació 
d’un protocol de triatge per infermeria en un centre d’urgències d’Atenció 
Primària” compta amb Gisela Galindo, Núria Nadal, Cristina Farras, Josep Ventura, Inés 
Cruz, Jordi Real i Josep Ramon Marsal, i avaluarà el protocol emprat al servei d’urgències 
del CUAP de Lleida ciutat. 
 
Com expliquen els investigadors de Granollers, “volem donar resposta a les demandes que 
rebem tot explorant les possibilitats de les TIC a les que tenim accés”. Aquestes demandes 
són tant internes dels equips de treball (gestió informatitzada en xarxa del dia a dia) com 
externes, de cara a la població. Es tracta “d’oferir als pacients la possibilitat d’accés 
telemàtic per demanar o rebre informació -sanitària o administrativa- a través de 
correu electrònic, sms i d’altres possibilitats que provarem si es poden fer servir en el 
nostre entorn de treball”. “El que proposem és un model de relació complementari a 
la visita presencial al taulell d’informació o a les consultes. No creiem  que 
disminueixi la feina total, però sí estaria més organitzada, optimitzada i seleccionada, i 
creiem que els pacients podrien valorar l’ús d’aquests nous canals positivament”. 
 
La tasca dels investigadors lleidatans serà valorar els resultats obtinguts des de la 
introducció de la infermeria de RAC (recepció acollida classificació) als centres 
d’urgències d’atenció primària. El RAC consisteix en fer que el personal 
d’infermeria realitzi una primera valoració del pacient quan aquest arriba al 
servei d’urgències del CUAP. Aquest primer cribratge determina el nivell de gravetat 
dels usuaris. El projecte guanyador del premi haurà de comprovar si s’ha aconseguit que 
tots els pacients greus rebin una atenció immediata i que, per tant, la priorització 
d’atenció que fan els infermers és efectiva. 
 
El dictamen del jurat es va fer públic recentment en un acte celebrat al Departament de 
Salut.    
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