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 Nota de premsa 

L’atenció primària de Lleida i l’EAP La Seu d’Urgell
reben el Primer i el Segon Premi a la Innovació en
la Jornada d’Iniciatives, Innovació i Recerca
La Jornada ha tingut lloc el 17 de novembre i l’ha organitzada Gestió de
Serveis Sanitaris
El passat divendres 17 de novembre, dins la Jornada d’Iniciatives, Innovació i
Recerca celebrada a l’Aula Magna del Campus Ciències de la Salut —ubicada a
la Facultat de Medicina de la Universitat de Lleida—, s’ha atorgat el Primer Premi
d’Innovació al treball “Valoración de la escala de riesgo HEART en pacientes que
acudieron a urgencias con dolor torácico agudo no traumático”. Els autors
d’aquest estudi són Iris San Roman Arispe, Marta Ortega Bravo, Oriol Yuguero
Torres i Josep Ramon Marsal Mora.
El test HEART s’utilitza per cribrar el dolor toràcic en pacients que van al centre
per visitar-se d’urgència, ja sigui a l’atenció primària o bé a l’hospitalària. Amb
aquest test es pot discriminar de manera molt més fiable el dolor toràcic no
cardiològic i el cardiològic, cosa que millora el protocol d’actuació habitual i
optimitza els recursos sanitaris, quant a proves complementàries realitzades.
En aquest projecte de recerca treballen de forma conjunta l’Institut Universitari
d’Investigació en Atenció Primària (IDIAP Jordi Gol) i l’Institut de Recerca
Biomèdica IRB Lleida. Els resultats que se n’obtinguin formaran part de la tesi
doctoral d’Iris San Roman, metgessa de família que va fer la residència al CAP
Primer de Maig i que, actualment, treballa al Centre d’Urgències d’Atenció
Primària (CUAP) Prat de la Riba.
D’altra banda, l’EAP La Seu d’Urgell ha rebut el Segon Premi a la Innovació amb
el treball “Prevenció quaternària i projecte Esencial: evitant pràctiques de poc
valor” de Mercè Corbella Buenaventura, Maria Graset Costa, Sergi Duaigües
Miñambres, Alba Capdevila Sarramona i Albert Font Escuder.
L'EAP La Seu d’Urgell hi ha presentat també un estudi descriptiu de la seva
població sobre la base dels grups de morbiditat ajustada (GMA). La Gerència
Territorial Alt Pirineu i Aran també hi ha participat amb la presentació de tres
projectes territorials: el registre centralitzat del circuit de diagnòstic ràpid del
càncer per al millor control dels pacients i per garantir-ne la traçabilitat, el mapa
de processos informatitzat com a gestor documental, i la creació de comissions
de seguretat amb els tres hospitals comarcals de referència (La Seu
d’Urgell, Viella i Tremp), amb l’objectiu de requerir més proactivitat als
professionals per millorar la coordinació entre nivells.
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