NOTÍCIA
ACES PRESENTA LES EXPERIÈNCIES BLUE BUTTON A LA JORNADA
QUALITAT ASSISTENCIAL, IDENTITAT DIGITAL I EMPODERAMENT DEL
CIUTADÀ
El passat 6 d'abril va tenir lloc al Mobile World Centre de Barcelona una jornada de
presentació dels projectes Blue Button i Mobile Connect for Healthcare amb el títol de:
Qualitat assistencial, identitat digital i empoderament del ciutadà. La jornada va convocar a
130 participants i va ser conduïda pel Dr. Joan Guanyabens, consultor d’Health IT i Innovació
de l'ACES. Es va visualitzar com la sinergia entre els dos projectes citats suposa un important
avanç en la qualitat dels serveis assistencials, així com en l'apoderament del ciutadà, que passa
a ser un agent actiu de la seva informació mèdica. La solució presentada permet obtenir tota la
informació mèdica digitalitzada accedint al reservori on estigui emmagatzemada a través d'un
telèfon mòbil.
La sessió va començar amb la presentació de Bàrbara Vallespin, directora del Programa d-LAB
de Mobile World Capital Barcelona i del Dr. Josep Ignasi Forns, president de l'ACES que van
glossar quines són les principals implicacions de la digitalització en el sector de la salut.
Seguidament el Dr. Josep Maria Picas, president de l'European Association of Healthcare IT
Managers, en la seva ponència va aprofundir en el significat del concepte apoderament del
ciutadà en l'escenari digital citant diversos articles en premsa especialitzada així com
investigacions dutes a terme en aquest àmbit. Així mateix, va analitzar les principals
tendències que ja s'estan configurant de cara al futur.
Patricia Manso i Alonso García, responsables de Mobile Connect per Vodafone Espanya i
Orange Espanya respectivament, van descriure el funcionament d'aquesta solució fent èmfasi
en la facilitat d'ús, ja que es realitza a través del telèfon mòbil i al mateix temps amb les
garanties màximes de seguretat i confidencialitat. Per la seva banda, Jaume Delgado i Josep
Vilalta, de l'empresa Clinical Document Engineering van explicar com s'han integrat
tecnològicament Blue Button i Mobile Connect for Healthcare i com s'estan desenvolupat les
proves pilot en diversos centres sanitaris de Catalunya sota la coordinació de la patronal ACES.
Finalment, la jornada es va tancar amb una taula de debat entre representants de diversos
centres de l'ACES que han implementat el projecte Blue Button i va servir per valorar els
resultats de l'experiència fins al moment actual que va ser qualificada de positiva per
unanimitat. Van participar Ricard Bernat, director de Sistemes d'Informació de Dexeus Salut de
la Dona; Xavier Caufapé, gerent de ILO Oftalmologia i Joan Torralba, conseller delegat de QCA
Quirúrgica Barcelona. La taula també va comptar amb les valoracions de Maria Domínguez,
cap de producte de Mobile Connect de Telefónica Espanya.

