ACES i DIGIMEVO creen el canal ACES per ajudar
als

centres

mèdics

a

accelerar

la

seva

transformació digital
El coronavirus ha posat de manifest que la gestió de la informació i l’educació dels
pacients són elements crítics per poder proporcionar una assistència sanitària de
qualitat. Conscients d’aquest problema ACES i DigimEvo han posat en funcionament
el canal ACES, un canal d’Educació i Comunicació que transforma l’experiència del
pacient fent servir continguts audiovisuals i diferents terminals.
El canal ACES posa a l’abast de tots els associats i els seus pacients una llibreria de més
de 5000 vídeos explicatius amb models 3D anatòmics i patològics validats per professionals
mèdics. Amb aquesta llibreria de continguts audiovisuals es busca transmetre als pacients
i familiars informació útil, de rigor i contrastada sobre patologies mèdiques i tractaments
possibles.
El canal ACES s’integra amb l’experiència del pacient de cada centre i permet mostrar la
informació adequada en els moments de major impacte. Actualment el canal és pot
visualitzar en diferents entorns mitjançant diferents terminals com
intel·ligents, tauletes, pissarres interactives, monitors i televisions:
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telèfons mòbils

SOBRE l’ACES

L'ACES és la patronal de les empreses de prestació de serveis sanitaris i socials privats de
Catalunya. Amb més de 43 anys de trajectòria, actualment representa a 239 empreses amb
388 centres, principalment del sector sanitari, però també del sociosanitari i social. A
Catalunya 2.314.008 persones (31,08%) disposen d’una assegurança de salut privada. El
finançament sanitari privat català representa el 3,5% del PIB català i només la branca de
prestació de serveis sanitaris ocupava abans de la COVID-19 a 14.000 treballadors i a
6.900 metges.

SOBRE DIGIMEVO

DigimEvo, startup fundada a Silicon Valley i amb seu a Barcelona, es pionera a Europa
amb la implementació i desenvolupament de tecnologia mèdica “Point of Care” POC, que
consisteix en proporcionar informació adequada en els moments de major impacte del
“Patient Journey” mitjançant l’ús de les últimes tecnologies audiovisuals.
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