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Trip doctor App, la salut en els viatges del futur
A través d'una app, desenvolupada per l'Hospital Clínic ISGlobal i la Universidad
Politécnica de Madrid, es pretén tenir cura de la salut abans, durant i després del viatge.
L’objectiu és poder viatjar de manera més saludable. Aquest és un exemple d'eina que
serveix per prevenir malalties i fer recerca. Es tracta d’una plataforma innovadora
d’atenció remota al viatger a zones tropicals i es preveu el seu llançament al mercat
pròximament. A la primera pantalla tàctil es mostrarà un mapa on s’ha geoposicionat la
febre groga en el món i s’interactuarà amb el visitant parlant sobre destins freqüents, el
risc de contracció de malalties tropicals i la necessitat de profilaxis, acudint a centre
d’atenció al viatger internacional. A la segona pantalla tàctil mostrarà la nova app amb
les seves funcionalitats, deixant que els visitants interactuïn i anunciant que es
comercialitzarà pròximament. Si algun usuari sospita que té algun símptoma després del
viatge pot acudir un centre de Medicina Tropical. A la pantalla es mostrarà una projecció
amb info de la consulta de Medicina Tropical HC.
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