
Albert Juvany, amb Anna Ribas, Eva Casassas i Mireia Bellvehí, aquest dimecres treballant en el bloc de I'EAP

E[ consultori de Santa Eugénia dóna
consells per internet en un bloc
IJequip d'atenció primária és el primer d'Osona que fa I'aposta

Soro Blózquez

L'equip d'atenció primiria
de Santa Eugénia de Berga
és el primer d'Osona que ha
obert un bloc a internet amb
informació sanitária. "És una
aposta de l ' lnstitut Catalá de
la Salut ,  que ofere ix  l 'espai
i  un manual  d 'est i l  perqué
després es gestioni local-
ment", diu Albert Juvany,
odontó leg i  responsable de
comunicació de l 'área básica
de salut (ABS), que comprén
els consultoris de Taradell,
V i ladrau,  Santa Eugénia de
Berga, Calldetenes, Sant Juliá
de Vilatorta, Folgueroles,

Espinelves i Vilanova de Sau.
El  b loc.  que está en funcio-

nament  des del  mes de juny,
es pot consultar a <www.eap-
santaeugeniadebergaics.wor-
dpress.com> i es complemen-
ta amb un compte a Twitter
<(@eapsantaeugeniaberga'.
"Hi compartim consells,
informació d'utilitat com
horaris, teléfons, adreces, la
possibil i tat de demanar hora
al metge i la informació de
les farmácies de guárdia", diu
Juvany.

L'ABS ha fet difusió a tots
els seus consultoris a través
de cartells amb codis QR i
ha organitzat un grup de
professionals que treballen,

cada mes, un tema relacionat
amb la promoció de la salut
i la prevenció. Coordinats
per Juvany, I'equip el forma
1a directora del centre, Anna
Ribas; l 'adjunta de direcció,
Mireia Bellvehí, i la referent
de gestió i serveis de I 'ABS,
Eva Casassas.

"Com que som una ABS
rural ja fa més de 10 anys que
treballem virtualment de
manera interna", diu Ribas,
"per aixd hem apostat per
aquesta nova via de contacte
amb els pacients, perqué
sabem que funciona". Des del
juny, el bloc ha rebut gairebé
6.000 visites i té més de 50
subscriptors.


