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                     Nota de premsa  
 

                      
Els professionals de medicina de família de 
l’atenció primària de Lleida ja poden sol·licitar 
endoscòpies digestives 
 
Aquest tràmit és possible des d’aquest mes de desembre de 2014 
 
Els metges de família de l’atenció primària de Lleida ja poden sol·licitar 
l’endoscòpia digestiva (gastroscòpia, proctosigmoidoscòpia i colonoscòpia) com a 
prova complementària en processos clínics valorats en els CAP, sense que els 
pacients hagin d’anar a la consulta del facultatiu especialista en aparell digestiu.  
 
Això és possible gràcies al treball de coordinació entre professionals de medicina 
de família, referents clínics en aparell digestiu de cada EAP del territori i  
facultatius especialistes hospitalaris. El doctor Josep Maria Reñé, cap de servei 
d’Aparell Digestiu de l’Arnau, i el doctor Sergi Gòdia, cap d'Àrea de Gestió Clínica 
de la Direcció d’Atenció Primària, són al capdavant del projecte, per al qual s’ha 
elaborat un protocol i un circuit de treball consensuat per a tot el territori. És un 
projecte de tipus transversal amb implicació dels dos centres hospitalaris de la 
ciutat, en què s’ha tingut una cura especial en els aspectes referents a la qualitat 
assistencial i a la seguretat clínica dels pacients. 
 
En aquest protocol es consensuen els criteris i les indicacions de realització de 
les endoscòpies, que cal tenir en compte en cadascun dels casos possibles, així 
com la preparació necessària que el pacient ha de fer abans de la prova. Un 
qüestionari informatitzat i incorporat als sistemes d’informació de treball habituals 
en ambdós àmbits, tant a l’atenció primària com a l’hospitalària, integra aquesta 
informació de manera que s’evita el desplaçament del pacient per a la realització 
de la visita prèvia amb l’especialista hospitalari en aparell digestiu, cosa que 
redueix les demores i permet guanyar agilitat en el circuit. 
 
A l’atenció primària participen en aquest projecte tant el col·lectiu de medicina de 
família, que és qui decideix qui s’ha de fer la prova seguint els criteris establerts 
en el protocol, com el col·lectiu d’infermeria, que s’encarrega de realitzar-ne la 
preparació prèvia i de donar els consells i la informació imprescindible per tal que 
es faci de forma òptima, tenint en compte els criteris clínics i terapèutics adequats 
per a cada pacient, com ara en els casos de pacients diabètics o en els pacients 
que prenen anticoagulants. 
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