
 

Per la present, es comunica els ciutadans que a partir del pròxim Dilluns 07 de Maig el 
Servei d'inscripció per a apuntar-se al metge o pediatre CANVIA . 

Des de fa anys l'Ajuntament s'ha fet càrrec d'aquesta gestió del Consultori Auxiliar de 
Beneixama, al no estar implantades les noves tecnologies, assumint aquesta tasca per a facilitar la 
labor al metge i prestar una millor assistència a la població. En 2006 la Consellería de Sanitat va 
dotar a tots els Centres de Salut i Consultoris Auxiliars, inclòs el de Beneixama, de mitjans 
informàtics i va implantar un programa anomenat ABUCASIS, informatitzant les històries clíniques 
dels pacients amb la finalitat d'afavorir l'atenció en els diferents punts assistencials, tant d'Atenció 
Primària (Centres de Salut) com d'Atenció Especialitzada (Consultes Externes i Hospitals), i 
facilitant l'accés directe a les dades d'interès clínic per part del personal sanitari assistencial. 
 
         Aquest programa informàtic també registra les cites sol·licitades pels usuaris per a acudir 
aqueix mateix dia al consultori, amb l'avantatge de disposar del servei amb un ampli rang horari i al 
llarg dels dies laborables, podent concertar cita prèvia per a dies posteriors per al metge, les receptes 
o el pediatre, triant tant data com l’hora. 

          Tenint en compte els avanços tecnològics implantats per la Consellería i que des de 
l'Ajuntament és molt difícil poder prestar aquest servei amb aquestes millores i amb les garanties que 
s'han d'oferir als ciutadans, l'Equip de Govern ha realitzat les gestions oportunes per a aconseguir que 
la nostra població es beneficie dels avantatges que tenen altres municipis, afavorint així la comoditat 
dels usuaris a l'hora de decidir quan volen concertar les seues cites, i garantint que els seus processos 
assistencials estiguen completament informatitzats. 

          D'aquesta manera, a partir del dia 07 de Maig, l'usuari haurà de cridar al Centre de Salut de 

Biar (en aquests dos números de telèfon 965811165 / 965811166, amb diverses línies obertes 
per a l'atenció dels pacients) on serà atès directament per un Administratiu, qui li sol·licitarà el 
nombre de SIP i li indicarà el dia i l'hora de la cita, (veure esquema adjunt d'horaris i SIP). 

         També a partir del 5 de Maig, serà possible sol·licitar la cita per internet les 24 hores del 
dia, entrant en la pàgina web de la Consellería de Sanitat: http://www.san.gva.es/, punxant en 
l'opció ciutadans i en la part esquerra de la fulla, entrar en l'opció Sanitat 24: Cita prèvia en 
atenció primària i posteriorment punxar en cita per internet. Depenent del servei que se sol·licite 
s'haurà de triar l'hora de visita. 

          Si necessita qualsevol aclariment pot acostar-se per l'Ajuntament i li informarem de com ha de 
funcionar el servei a partir de la data esmentada. 

 

Es tracta d'avançar i millorar en salut i prestacions als ciutadans. 


