Lliurament de les targetes NO PUC ESPERAR!
Les targetes NO PUC ESPERAR! s’emeten des d’ACCU Catalunya i es lliuren a les Unitats MII i als
Serveis de l'Aparell Digestiu dels hospitals col·laboradors. Els metges especialistes d’aquestes
Unitats MII i Serveis de l'Aparell Digestiu seran els que decidiran quins pacients necessiten la
targeta.
Les targetes són gratuïtes, no són nominals, però sí estan numerades per tal de seguir un control
de lliurament.
ACCU Catalunya portarà un control de la numeració de les targetes que es lliurin a cada equip
mèdic; i serà cada equip mèdic el que anoti, en els seus arxius, quin número de targeta se li ha
donat a cada pacient amb nom i cognoms (el nom del pacient només el sabrà el facultatiu
especialista o el personal sanitari que faci el lliurament, i ACCU Catalunya sabrà la numeració de les
targetes que s’han lliurat a cada hospital).
Normalment la tarjeta NO PUC ESPERAR es lliura a pacients amb malalties inflamatòries intestinals
(malaltia de Crohn i colitis ulcerosa), a pacients ostomitzats o colectomitzats, pacients sotmesos a
cirurgia per un càncer de recte, i tots aquells pacients que els metges col·laboradors amb el
projecte considerin que cal incloure. Això no obstant, es pot donar el cas que un metge consideri
que un pacient, dintre d’aquests tipus, encara no la necessiti i no la hi lliuri. També pot succeir que
un metge es trobi amb un pacient amb una altra malaltia digestiva i consideri oportú que la tingui;
aleshores el metge li facilitarà la targeta al pacient. El lliurament de la targeta sempre serà a
discreció de l’equip mèdic.
Pot passar que un metge, que no pertanyi a cap dels hospitals col·laboradors, consideri que un
pacient seu necessita la targeta NO PUC ESPERAR!, llavors aquest metge hauria de fer un informe
mèdic demanant la targeta per al pacient. Aquest pacient o una persona delegada pel mateix,
hauria d'anar a recollir la targeta a la Unitat MII o Servei de l'Aparell Digestiu de l’hospital
col·laborador més proper. El nom del pacient i el número de targeta queda registrat en el servei de
l'hospital que li ha lliurat la targeta, juntament amb l'informe.
El cap de la Unitat MII o Servei de l'Aparell Digestiu decidirà qui lliurarà físicament les targetes
(metges o infermeria), qui les custodiarà i portarà el control.
ACCU Catalunya contactarà per correu electrònic, quadrimestralment, amb aquesta persona perquè
l'informi de quantes targetes s'han lliurat. Amb aquestes xifres, de tots els hospitals col·laboradors,
s’elabora un informe de control per al Departament de Salut, ACCU Catalunya i els hospitals
col·laboradors.
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