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■ Els pacients gironins i olotins
han estat els més actius a l'hora de
fer consultes virtuals als seus met-
ges i personal d'infermeria als
centres d'atenció primària. Des de
finals del , el Departament de
Salut ha anat treballant en el des-
plegament del sistema eConsulta,
una via per fer tràmits i resoldre
els dubtes dels pacients per co-
rreu electrònic, i que ja es fa servir
en nou centres de la regió sanità-
ria de Girona -Blanes, Salt, Figue-
res, Olot, Sant Joan les Fonts,
Montilivi i Santa Clara a Girona,
Canet i Pineda de Mar- gràcies a
una trentena de professionals de
medicina i infermeria.

En total, en tot l'any passat, els
pacients gironins van realitzar 
eConsultes, segons les dades que
el conseller de Salut, Toni Comín,
ha facilitat en una resposta parla-
mentària arran d'una pregunta de
Ciutadans.

L'equip d'atenció primària de

Montilivi de Girona va ser el que
va atendre més missatges, ,
mentre que els professionals del
CAP d'Olot van rebre  consultes
a través d'aquest sistema telemà-
tic que pretén agilitzar l'agenda
dels professionals i estalviar al
ciutadà desplaçaments inneces-
saris, sobretot quan es tracta de vi-
sites successives o de continuïtat
als metges i infermers de l'ambu-
latori.

Segons les dades de Salut, el
CAP de Santa Clara, a Girona, va
ser el quart que va rebre més con-
sultes, , precedit del de Pineda
de Mar, que va atendre  peti-
cions. A Canet de Mar van ser ,
 a Blanes, cinc a Sant Joan les
Fonts i tres a Figueres.

Amb tot, les xifres gironines
queden lluny de les d'altres cen-
tres d'atenció primària de Cata-
lunya, com el de Sant Celoni (
missatges), el Jaume I de Tarrago-
na () o el de Pardinyes, a Lleida
().

L'e-Consulta és una eina que la
conselleria vol potenciar per a
descongestionar els ambulatoris
i guanyar fluïdesa en la relació en-
tre els pacients i els professionals
sanitaris a través d'una eina segu-
ra i totalment confidencial.

La voluntat de Salut és estendre
el sistema que l'any passat va re-
gistrar més de . consultes
arreu del país per que arribi a la
meitat dels CAP catalans aquest
any i al doble d'usuaris i professio-
nals.

En la resposta parlamentària,
Comín remarca que és una via de
comunicació electrònica bidirec-
cional entre el pacient, que hi ac-
cedeix a través de La Meva Salut,
i el seu equip d'atenció primària
de referència, «la qual cosa supo-
sa una nova forma d'atenció en un
entorn clínic i segur».

Així mateix, subratlla que
aquesta eina «no substituirà
l'atenció presencial», ja que el seu
ús queda restringit a ser part del
seguiment de persones ja diag-
nosticades, compaginant les visi-
tes telemàtiques amb les presen-
cials.

A més, especifica que és una via
de comunicació entre professio-
nal i professional i per tant, no es
fa servir per a fer cap derivació.

Finalment, el conseller recorda
que l'ús de les tecnologies de la in-
formació en la relació pacient-
professional o entre professionals
vol facilitar la relació i promoure
una eficiència dels recursos.

L’any passat els professionals de l’atenció primària gironina van atendre 411 missatges d’usuaris a través de l’e-Consulta, 
una eina que el Departament de Salut vol potenciar els propers anys i que ja fan servir nou centres de la demarcació

Els pacients de Girona i Olot són els més
actius en l’ús de la consulta virtual al CAP

El CAP de Montilivi és el que ha atès més consultes. ANIOL RESCLOSA
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■ El portal La Meva Salut, l’espai
digital personal i confidencial de
cada pacient, incorpora ara infor-

mació simplificada sobre els me-
dicaments que l’usuari té pres-
crits. Així, a l’apartat «Medicació»
el ciutadà pot consultar les dades
associades als medicaments pres-
crits a través del sistema de Re-
cepta Electrònica i accedir a la in-
formació detallada sobre els fàr-
macs en un llenguatge entenedor,
que li fa més comprensibles els
seus efectes, així com les recoma-
nacions associades a la presa

d’aquests medicaments.
Per exemple, una persona a qui

se li recepta un antihistamínic pot
clicar en un desplegable en què se
li indica que és un medicament
utilitzat per tractar determinats ti-
pus d'al·lèrgies, que s’ha de pren-
dre els comprimits sencers, em-
passant-los amb ajuda d'un got
d'aigua i, preferiblement, amb
l'estómac buit .

A més, es possibilita la tria per

part del pacient de l’idioma en
què vulgui rebre aquesta informa-
ció, escollint entre aquests set: ca-
talà, castellà, anglès, francès, àrab,
xinès i portuguès. Així mateix, el
ciutadà també pot descarregar-se
el Pla de Medicació vigent.

A més de la consulta dels me-
dicaments que té prescrits, a tra-
vés de La Meva Salut, el pacient
pot accedir als seus últims diag-
nòstics, resultats de les proves, es-

tat de la vacunació, llista d’espera
si s’està esperant una intervenció
quirúrgica o consulta del docu-
ment de voluntats anticipades,
per exemple. 

Fins ara, més de . usua-
ris s’han connectat al portal La
Meva Salut en algun moment.
Durant el mes de febrer d’en-
guany van accedir-hi . usua-
ris diferents, segons les dades de
Salut. 

La Meva Salut simplifica la informació dels medicaments prescrits

El portal ofereix informació
senzilla però detallada dels
fàrmacs de cada tractament 
i com s’han de prendre

A.C. GIRONA

■ El Col·legi Oficial de Metges de
Girona organitza aquest dijous al
vespre una ronda de conferències
sobre el voluntariat que realitzen
els metges. La sessió, que se cele-
brarà a la Casa de Cultura de Gi-
rona entre les set i les nou del ves-
pre i ha estat promoguda per
COMG-Ajuda, s’anomena «El
professionalisme solidari i altruis-
ta de la medicina» i vol donar a co-
nèixer la tasca altruista que realit-

zen tres organitzacions no gover-
namentals al tercer món. 

La sessió, que és oberta a tot-
hom i amb entrada gratuïta, expo-
sarà els testimonis de les entitats
Girafra, Actmón i Houses for Tali-
bés Foundation.

Durant la jornada, els funda-
dors de les tres organitzacions so-
lidàries, els doctors Antonio Villa-
longa, Jaume Ollé i Àlex Esteba-
nell, explicaran, amb una confe-
rència breu, el plantejament de la
seva tasca i les seves experiències
personals. 

Villalonga, que és anestesiòleg
de l’hospital Josep Trueta d eGi-
rona i ha fet de cooperant com a
metge docent i assistencial en di-
versos països africans des del ,

parlarà de Girafra, una enitat que
realitza cooperació al desenvolu-
pament en països africans rela-
cionada amb l’ambit sanitari,
educatiu, social, esportiu o cultu-
ral. 

Per la seva banda, Ollé, amb
una llarga trajectòria professional
i docent a nivell nacional i profes-
sional, es centrarà en la pràctica
mèdica en els Tròpics i en Act-
mont, l'entitat que presideix i que
es centra en el control de la tuber-
culosi al tercer món. 

Finalment, el director de la
Fundació Talibés, Àlex Estebanell,
que lluita per acabar amb els nens
esclaus del segle XXI al Senegal. 

Després de les ponències hi
haurà un col·loqui. 

El Col·legi de Metges organitza 
una xerrada sobre voluntariat mèdic
La sessió de dijous exposarà
l’experiència de tres ONG 
que treballen en països 
en vies de desenvolupament 

Comarques
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EDICTE
de 7 d’abril de 2017, pel qual es dona publicitat a la resolució que assenyala dies per a la redacció d’ac-
tes prèvies a l’ocupació de les finques afectades d’expropiació per l’execució del projecte: MG-06136.1
«Millora local. Millora de nus. Nou vial urbà de connexió entre la carretera C-25, PK 239+190, i el carrer
Major. Tram: Riudellots de la Selva», del terme municipal de Riudellots de la Selva.

Atès que s’ha publicat la relació dels béns i els drets afectats per l’execució del projecte MG-06136.1 «Mi-
llora local. Millora de nus. Nou vial urbà de connexió entre la carretera C-25, PK 239+190, i el carrer
Major. Tram: Riudellots de la Selva», del terme municipal de Riudellots de la Selva, al DOGC número
7328, de 14 de març de 2017 i al diari El Punt Avui, de 14 de març de 2017, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 17 i següents de la Llei d’Expropiació Forçosa en relació amb l’article 56 del seu reglament
i portant implícita la declaració d’urgent ocupació en l’aprovació del projecte, segons el que determina
l’article 19 del Decret legislatiu 2/2009, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Carreteres, el Depar-
tament de Territori i Sostenibilitat ha resolt, d’acord amb el que preveu l’article 52, Conseqüència 2, de
la Llei esmentada, assenyalar el dia 26 d’abril de 2017 a Riudellots de la Selva per procedir a la redac-
ció de les actes prèvies a l’ocupació dels béns i els drets que s’expropien.

Aquest assenyalament s’ha de notificar als interessats convocats, que són els que consten a la relació
exposada al tauler d’anuncis de l’Alcaldia corresponent. També   es pot consultar aquest edicte seguint
aquest enllaç https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1  

Han d’assistir a l’acte els titulars dels béns i els drets afectats, personalment o representats per persona
degudament autoritzada, aportant els documents acreditatius de la seva titularitat i l’últim rebut de la con-
tribució que correspon al bé afectat, i poden fer-se acompanyar, a compte seu, de perits i/o notari.

El lloc de reunió són les dependències de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva. Tot seguit els assistents
es traslladaran, si escau, als terrenys afectats, per tal de redactar les actes.

Barcelona, 7 d’abril de 2017

Alfred Rulló i Gómez, Cap del Servei d’Expropiacions

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Secretaria General
Subdirecció General de Projectes i Expropiacions 
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