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INTRODUCCIO

Un sistema d'informacio sanitaria per a un professional d'atencio primaria ha de servir per

resoldre eficientment els problemes de salut dels individus i la col•lectivitat. La informatica

en atencio primaria es una eina que Phan d'adoptar voluntariament els professionals i ha

de garantir la intimitat i la confidencialitat de les Jades sanitaries dels pacients, oferint-los

avantatges palpables en el maneig dels seus problemes de salut.

Els metges assistencials d'atencio primaria han d'anar incorporant progressivament les novel

tecnologies de la informacio i comunicacio en 1'atenci6 als seus pacients. Aixo vol dir

informatitzar la historia clinica i accedir a Internet per a informacio externa i comunicacio

interprofessional.

Lequip d'atencio primaria de l'Area Basica de Salut La Gavarra de Cornelia de Llobregat

esta en proces d'informatitzacio des del gener de 1997. Es un equip format per set metges

de familia i dos pediatres, una odontologa, deu infermeres, una treballadora social, una

auxil•liar d'infermeria i set professionals de la unitat d'atencio al client. El programa

informatic que s'utilitza es 1'OMI-AP (Organitzacio i maneig informatic en atencio primaria).

REFLEXIO I AVANTATGES

Abans d'iniciar la informatitzacio i donades les dificultats que aquest proces comporta, cal

pensar per que volem informatitzar-nos i dos bons motius, per molts metges d'atencio

primaria, son per eliminar la burocracia a la consulta i els papers de la taula, ja que les

histories cliniques d'atencio primaria tenen la particularitat d'incloure un munt de papers,

sovint desordenats, que dificulten una visio integral dels pacients.

Imagineu-vos un metge de familia o un pediatre que comenci a treballar en un centre que

ja fa anys que s'ha reformat: els sobres o carpetes amb que haura de treballar i que contenen

la historia clinica fan un volum considerable i dins podem trobar fulls d'antecedents personals

i familiars, fulls de condicionants i problemes, fulls de curs clinic, sovint mal grapats i

desordenats, fulls de resultats d'analftiques des del primer dia que es va obrir el centre,

informes sobre resultats de proves corn plementaries, d'ingressos hospitalaris, d'assistencia

a urgencies, de consulta amb especialistes, radiografies, electrocardiogrames... En els fulls
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de curs clinic hi ha informacio de diversos professionals, metges, infermeria i treballadors
socials. Nomes per fer-se carrec de tot aixo ja es requereixen alguns dels cinc minuts per
pacient dels quals disposa el metge.

No cal dir que haura d'omplir molts altres papers: sol•licituds d'analitiques, exploracions i

altres proves, sol•licituds de derivacions a especialistes i hospitals, comunicats d'incapacitat

temporal (IT o baixa). I finalment les prescripcions o receptes.

Per tant, els metges amb ganes d'informatitzar-se esperen que aixi millorara la seva qualitat

de vida laboral, i sobretot la qualitat de la visita podent dedicar al pacient alguns minuts

mes, ja que molts processor burocratics es podran resoldre fora de la consulta i que la historia

informatitzada ajuda a recordar graficament i rapid les dades cliniques mes rellevants.

Entre molts dels avantatges de la informatitzacio podem destacar:

1. Millora en el maneig de les agendes de citacio tant per part dels professionals de

i'area d'atencio a l'usuari corn des de les mateixes consultes de medicina i infermeria

amb agendes personalitzades, adaptables i flexibles.

2. Desburocratitzacio a la consulta: informatitzacio de les prescripcions croniques i

establiment de circuits de recollida d'aquestes prescripcions periodicament,

informatitzacio de les incapacitate o IT (baixa, confirmacio i alta).

3. Gestio de la historia clinica informatitzada, que suposa un canvi en la manera de

treballar incorporant el concepte d'episodis, sinonims de problemes del pacient i

permet una visio integral dels aspectes relacionats amb la salut del pacient i la creacio

de plans personalitzats.

4. Facilitacio de 1'explotaci6 de dades estadistiques tant referents a 1'activitat

assistencial, com a indicadors clinics de millora de qualitat i analisi de dades de

farmacia.

REQUERIMENTS I INCONVENIENTS

Una vegada hem decidit que ens volem informatitzar, hem de superar un seguit

d'inconvenients.

Primerament hem de decidir quin programa escollirem, ja que per a 1'atenci6 primaria n'hi

ha mes d'un: el SIAPWIN, I'OMI-AP.. Tots tenen els seus pros i contres, pero un problema

greu es que entre ells son incompatibles i els centres informatitzats tant de l'empresa publi-

ca com de la privada han iniciat el proces d'informatitzacio amb diferents programes, cosa

que dificultara I'intercanvi d'informacio clinica i 1'explotaci6 de dades.

Hi ha un seguit de requeriments estructurals i ergonomics que cal valorar al comencament:

Tenir un ordinador a la consulta pot convertir-se en un caos de cables i endolls embolicats i

no es tracta de substituir un enrenou de papers per un altre. Hem de reestructurar I'espai

del qual disposem a les nostres consultes per tal d'evitar aixo i tambe reflexionar sobre la

millor ubicacio de teclat i pantalles.

Pei que fa a la ubicacio de les pantalles, hem de decidir si volem que els pacients puguin

llegir tot el que escrivim o ja hi ha escrit. Si decidim que sigui visible pel pacient, que pot

passar quan entra el proper pacient i no hem estat prou agils per sortir de la pantalla del

pacient que acaba de sortir? I a l'hora d'escriure diagnostics de malalties greus que no sabem
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si els familiars o pacients volen coneixer o no?

Les taules de despatx no solen ser adequades per escriure amb un teclat d'ordinador. Pero,

per que volem una gran taula de despatx si substituim els papers per I'ordinador? Alguns

metges pensen que la taula es una barrera en la relacio assistencial metge-pacient. Ara fora

el moment de decidir si amb un moble per a I'ordinador ja n'hi ha prou i aixi eliminern

aquesta barrera.

Tambe es important la impressora per imprimir les receptes, les incapacitats transitories,

les derivacions a especialistes i a altres centres i informes per als pacients.

La capacitat dels ordinadors es un element que cal valorar. Els programer de gestio integral

de la consulta d'atencio primaria ocupen molt espai, la qual cosa ens obliga a anar renovant

1'equipament per poder instal•lar les noves versions cada vegada mes rapides, intuitives i

versatils.

Altres inconvenients son els que depenen dels professionals que treballen al centre de
salut, anomenats tambe clients interns.

1. Poden tenir reticencies al canvi per por sobre la possibilitat de manipulacio de la informacio.

Hem d'assegurar que la informacio es mantingui inalterada de forma que qualsevol

modificacio posterior, esborrat o acces, sigui identificat.

Un sistema informatitzat gran i centralitzat no permet un control de la informacio, de tal

manera que nomes que la informacio es filtri un sol cop, els danys ja poden ser irreparables,

car se'n poden fer copies en pocs segons. Hem de voler, per tant, sistemes descentralitzats

a cadascun dels centres de salut, per tal de garantir la seguretat i confidencialitat.

Requisits indispensables per mantenir la seguretat son:

codi d'identificacio i contrasenya per accedir al sistema

capacitat de deteccio de data i hora a que es va accedir al sistema amb una determi-
nada contrasenya.

que cada usuari tingui acces a determinades funcions, comandos o menus.

barreres d'acces a traves de connexio periferica o externa

processos de copia que poden ser automatitzats

2. Falta de cultura i formacio dels professionals: es facil introduir la historia clinica

informatitzada en un centre que comenca de bell nou, nomes cal engrescar els professionals
i formar-los en I'us d'aquest nou instrument. Pero no passa aixi en la immensa majoria de
centres de salut, on la informatitzacio suposa abandonar la historia de paper i la feina feta

durant molts anys. Per aguns metges, renunciar a la informacio escrita o introduir-la de
forma rapida i sintetica en una historia clinica informatitzada, suposa una sobrecarrega de
treball i una sensacio de perdua que crea reticencies importants. La mandra, la por a no

saber-se adaptar, la falta de confianca en el nou sistema, la por a sentir-se mes controlat...son
diversos obstacles que cal vencer motivant, formant, informant tots els professionals implicats

en el canvi. Cada centre s'haura d'organitzar d'acord amb les propostes de la major part
dels membres de ]'equip, ja que si no sera un fracas, pero tambe cal posar limits en el proces
i homogeneitzar-lo per tal que tothom vagi treballant de la mateixa manera i aixi poder
obtenir resultats en analitzar dades cliniques, de farmacia i epidemiologiques.

Formar els metges en l'us de la informatica i sobretot en I'us d'un programa concret es
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essencial abans de comencar. Els metges han de saber les prestacions del programa, han de

saber resoldre petits entrebancs. I no nomes els metges habituals sing tambe tots els metges

que faran substitucions, ja que si no correm el risc de perdre )a continuitat propia de I'atencio

primaria. Tambe cal formar en informatica basica i en 1'6s d'altres programes com editors

de textos, bases de dades..., ja que son utils en altres ambits de treball del metge d'atenci6
primaria com la investigaci6, la docencia i ]a gesti6.

Un metge d'atencio primaria ha de saber fer bon us del seu ordinador. Aixo vol dir que ha

de coneixer 1'equipament, resoldre incidencies del tipus canvi de cartutxo de la impressora,

connexions a la xarxa i coneixer el programa que esta utilitzant, per tal de registrar

adequadament la informacio.

PROCES D'INFORMATITZACIO

Abans de comencar a utilitzar els ordinadors es molt important establir dues dates claus i

no demorables: la d'inici de funcionament de totes les agendes per ordinador i la

d'abandonament definitiu del paper. Si no, passaran cinc anys i alga seguira utilitzant la
historia clinica de paper, de manera que el personal administratiu que s'encarrega de
mobilitzar histories de l'arxiu no haura quedat alliberat per a altres tasques. Segons
1'experiencia del Pais Basc, a] cap d'un any i mig d'informatitzacio, han introduIt la mateixa
informacio a l'ordinador aquells metges que comparteixen la historia de paper amb la
informatitzada que aquells que van considerar que se'ls havia cremat l'arxiu i anaven

obtenint la informacio de bell nou dels mateixos pacients.

El proces logic comenca aixi:

Inici del treball amb ]a introducci6 de dades administratives del pacient.

Organitzacio de les agendes dels professionals.

Inici de la citacio per agenda informatitzada.

Mecanitzacio de les incapacitats temporals.

Mecanitzacio de la prescripcio cronica amb entrega cada dos mesos habitualment.

Inici de I'us de la historia a la consulta prioritzant la informacio mes rellevant:
problemes i episodis actius i allergies.

COM ES LA HISTORIA CLiNICA INFORMATITZADA

La historia clinica informatitzada ha de permetre una visio integral i un seguiment

longitudinal de cadascun dels problemes registrats. Ha de ser la mateixa per tots els

professionals d'atenci6 primaria que hi treballin, salvaguardant dades estrictament

confidencials de la relacio metge-pacient, mitjancant un acces modular restringible. Ha de

ser agil per registrar, consultar i explotar la informacio.

La incorporacio d'avisos (el flaix) i plans personalitzats ens ajuda a recordar aspectes

assistencials importants i evitar omissions greus.

Ha d'utilitzar codifications estandarditzades afins aI nostre medi, per exemple ]a Classificacio

International d'Atenci6 Primaria (CIAP), ja que permet integrar tot el proces assitencial:
motiu de consulta, diagnostic del problema i proces clinic.
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Cal consensuar un conjunt minim basic de dades I'explotacio de les quals donara informacio

a tots els qui participen en el sistema: metges, gestors. Aquest conjunt minim de dades que

cal introduir a la historia informatitzada ha de permetre analisis epidemiolbgiques i

sistematiques de la morbilitat atesa i dels recursos utilitzats:

1. identificacio del pacient

2. identificacio del professional que introdueix la informacio

3. allergies

4. vacunes

5. problemes de salut actius

6. episodis d'atencio actius

7. tractament actual cronic i agut

8. proves complementaries sol•licitades i el seu resultat

9. motiu de la darrera consulta

Quan el metge entra a la consulta obre el programa introduint-hi el nom d'usuari i la

contrasenya. Seguidament selecciona la tecla de pendents i accedeix a la Ilista de patients

que ha de visitar, les prescripcions croniques i incapacitats temporals que ha de revisar i

resultats de proves i consultes per llegir.

Quan el pacient entra a la consulta, el metge obre el tapis d'aquest pacient, amb diversos

requadres amb mes d'una carpeta cadascun, i obte una visio integral del pacient:

En una zona to les dades demografiques i administratives.

En una altra les allergies, antecedents medics, quizurgics, familiars, socials i ginecologics.

Tambe hi ha una zona per als plans personalitzats i activitats preventives pendents de

realitzar.

La zona de condicionants i problemes tant actius com inactius mostra aquelles malalties i

factors de rise importants en la historia clfnica del malalt.

Tambe tenim una zona amb carpetes per a les prescripcions croniques, les visites pendents,

les incapacitats temporals, ordres mediques.

Les dues zones mes importants son les d'episodis i curs descriptiu, que es correspondrien

amb els fulls de curs clinic que es on introduim la informacio referent a cadascun dels

problemes, que s'hauran codificat segons la classificacio CIAP

A la part superior de la pantalla hi ha tot un seguit d'icones que ens permeten accedir

rapidament a la part de la historia que ens interessa, a ]'agenda de citacions, a les dades

generals o constants que previament haurem definit (xifres de tensio arterial, pes i talla,

consum de tabac i alcohol, dades analftiques), a les vacunes, al vademecum des d'on

seleccionem les prescripcions, l'agenda telefonica i el correu electronic entre d'altres.

Lagilitat en His del programa s'aconsegueix en pocs dies de practicar-hi i malgrat petits

problemes que s'hi puguin trobar al comencament, a poc a poc ens anern adonant dels

molts avantatges i millores que comporta en la qualitat de l'atencio al pacient, i passa a ser

una eina indispensable. Per tant, la informatitzacio es converteix en un projecte de millora

continuada, en una il•lusio i una oportunitat.


