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Sessions informatives
El passat 21 d’octubre es va informar als membres del Comitè Executiu sobre l’evolució de les tasques per a la
reimplantació del SAP Assistencial a l’Hospital, una aproximació del pressupost necessari de cara a la implantació l’any
2009, que inclou les necessitats de formació (recursos humans, espais i recursos tècnics i de maquinari), les
necessitats per a l’arrencada (recursos humans i tècnics) i el suport per a l’equip d’implantació (personal administratiu i
espais on ubicar-se).
El mateix dia, el Sr. Lluís de Haro, director del Centre de Competència Funcional de SAP Assistencial, va fer una
exposició a l’equip directiu de l’Hospital, equip d’implantació SAP Assistencial Vall d`Hebron i responsables dels
diferents processos de SAP, de les característiques diferencials de la manera de treballar per processos i sobre el
coneixement bàsic del sistema SAP Assistencial.
Cal destacar la presentació del funcionament de l’estació de treball i les seves característiques, que la fan una eina de
treball àgil i pràctica, amb la possibilitat que cada professional pugui adaptar-la a les seves necessitats d’ús.
El passat 29 de setembre es va dur a terme la segona reunió informativa per als interlocutors per a SAP Assistencial,
amb un notable èxit d’assistència. Es va incidir en el perfil d’aquests professionals que serà el de facilitar i gestionar
coneixements dins de l’organització. Aquesta fita passa per la formació específica dels col·lectius responsables de l’ús i
maneig d’aquest nou instrument, mitjançant un pla de formació ja establert i del qual es van presentar les seves
directrius. També es va presentar als assistents una sèrie de canals de comunicació a través dels quals s’anirà
informant puntualment tots els professionals de l’HUVH de tot el que succeeixi relacionat amb el projecte, objectiu a
assolir des del Pla de comunicació del SAP Assistencial.

Noves arrencades

El passat 15 d’octubre es va arrencar el SAP Assistencial Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, sense complicacions.
La propera arrencada del SAP Assistencial està prevista a l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, el 14 de
novembre.

Noves incorporacions a l’equip
S’han incorporat a l’equip de treball de la implantació del SAP Assistencial a l’Hospital la Sra. Montserrat Oliveras, nova
subdirectora de Sistemes d’Informació Assistencial, en substitució de la Dra. Glòria Torras, i el Sr. Josep Prats,
subdirector de Gestió de Recursos Humans.
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