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CLÍNICA BOFILL

Inauguració d’un nou centre a Olot
La nova Clínica Bofill d’Olot, inaugurada el 29 de novembre, disposa de
dos edificis en ple centre. El principal, d’obra nova, acull les urgències,
les consultes externes especialitzades, radiologia, ecografia, laboratori
i cirurgia de consultori. En el segon, un edifici emblemàtic de la ciutat,
l’antiga acadèmia Fornos, s’hi ha ubicat la zona de fisioteràpia i rehabilitació. En aquest darrer la façana, les parets i els pilars originals han estat
protegits amb un disseny i adequació de l’espai al més respectuós possible tant estructuralment com estèticament.
L’objectiu principal del grup amb les noves instal·lacions és apropar el
seus serveis als pacients de tota la vida de la comarca de la Garrotxa i
fer créixer l’equip de professionals mèdics de la clínica. El Grup Clínica
Bofill disposa de diversos centres sanitaris distribuïts per la província
de Girona, concretament a la capital, a Platja d’Aro i a Figueres. El d’Olot
ofereix atenció continuada de dilluns a divendres de les nou del matí a
les vuit del vespre.n

CAT BARCELONA

Nous espais per a la salut mental
CAT Barcelona va posar en servei durant el mes de novembre un pis terapèutic tutelat i un nou centre terapèutic especialitzats al districte de Sarrià
de Barcelona. Aquests espais, de 6 i 27 places, respectivament, s’uneixen
als existents: Comunitat Terapèutica, Centre de Salut Mental Pomaret 20 i
Centre Obert Anglí. A més, ofereixen noves oportunitats per ampliar l’abordatge integral dels problemes relacionats amb la salut mental i les addiccions, que estan experimentant un fort augment des de l’inici de la pandèmia. En aquests espais es durà a terme una anàlisi profunda dels factors bio
i psicosocials, sense descuidar el pla espiritual, i un treball de fons orientat
a assolir un canvi de filosofia de vida, juntament amb l’aprenentatge de les
eines terapèutiques. Els professionals de CAT Barcelona segueixen un enfocament cognitivoconductual, amb la TREC com a base.n
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CLÍNICA CORACHAN

Àrea de cardiologia
Clínica Corachan ha estrenat una nova àrea de cardiologia intervencionista
amb un quiròfan híbrid amb un sistema radiològic d’última generació (GE
Innova IGS 520). L’àrea integra tècniques d’imatge per poder dur a terme
tot tipus de procediments, des dels mínimament invasius fins als de màxima complexitat cardiovascular i de radiologia intervencionista.
Aquest espai permet una optimització de tot el procés assistencial, cosa
que redueix les estades hospitalàries i afavoreix les tècniques menys invasives: recanvi aòrtic percutani, ablació d’arrítmies sistema CARTO, intervencionisme radiològic en oncologia i neurologia, entre altres.n

Premi al millor hospital
Clínica Corachan ha estat guardonada amb
els premis Top 20 i BSH - Best Spanish Hospitals Awards® al millor hospital d’Espanya
en les categories de Gestió Hospitalària Global i Gestió Clínica Global, respectivament.
Aquests reconeixements suposen una distinció rellevant tant per al centre com per a tots
els seus professionals, i avalen el compromís
de la clínica en la millora contínua de la qualitat, l’assistència i la gestió eficient.n
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MI CLINICAS

UOMi Cancer Center
Des del mes de setembre a Barcelona i des del novembre a Lleida la Unitat d’Oncologia de Clíniques (UOMi) Mi està operativa amb la incorporació del prestigiós oncòleg Santiago Viteri i el seu equip. El propòsit de
l’UOMi i del nou equip és oferir una valoració multidisciplinària en cada
cas específic. Amb això el pacient comptarà amb un diagnòstic precís de
la malaltia, incloent-hi una caracterització molecular. A més, es farà una
avaluació de l’estat de la seva salut en general, estudiant la presència
d’altres possibles malalties que puguin interferir en el tractament.
D’altra banda, la unitat, a través de l’àrea d’assaigs clínics, participarà
activament i impulsarà iniciatives que afavoreixin la investigació de tractaments oncològics d’última generació, mètodes de diagnòstic precoç i
eines que millorin la qualitat de vida del pacient.n

MDB-LABORATORI D’ANÀLISIS CLÍNIQUES

Detecció d’anticossos del SARS-CoV2
MDB-Laboratori d’anàlisis clíniques, en
col·laboració amb Abbott Diagnostics,
ha iniciat una campanya per informar els
pacients de la importància de conèixer el
nivell d’anticossos del SARS-CoV2 postvacunació.
A la seu central del carrer Urgell 161 de
Barcelona, s’ofereix el servei urgent de detecció del grau d’immunitat dels pacients
vacunats els 365 dies de l’any. L’horari és
continuat de dilluns a dissabtes de 7.00 a
20.00 hores i diumenges i festius de 8.00
a 20.00 hores.n

SCIAS HOSPITAL DE BARCELONA

Efectes de la Covid en la reproducció
L’Hospital de Barcelona està compromès amb el projecte d’investigació
Funció reproductiva masculina en pacients Covid-19. Es tracta d’un dels
36 projectes seleccionats per la Fundació La Marató de TV3 en l’edició
2020, dedicada a aquesta malaltia, que, malgrat la seva omnipresència, és
encara força desconeguda en relació als seus efectes a mitjà i llarg termini.
El projecte, que compta amb un finançament de prop de 400.000 €, està
liderat i coordinat pel doctor Rafel Oliva, de l’IDIBAPS-Fundació Clínic. La
participació de l’Hospital de Barcelona s’està articulant a través de la doctora Beatriz Candás, cap del Servei de Laboratori Clínic, com a investigadora
principal. També hi col·laboren la doctora Yolanda Meije, cap del Servei de
Medicina Interna, i el doctor Jordi Fabregat, cap del Servei d’Urgències.n
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BARRAQUER

Podcast Descansa la vista
El Centre d’Oftalmologia Barraquer diversifica la seva comunicació amb el
llançament d’un nou canal en format de podcast. Al nou espai, Descansa la
vista, s’abordaran les qüestions més importants de l’àmbit de la visió amb
una voluntat divulgativa pensant en els pacients de Barraquer i en la resta
de la ciutadania, amb un gran nivell d’accessibilitat.
El primer capítol, dedicat a les cataractes, ja és disponible a les principals
plataformes de podcast: Ivoox, Spotify, Apple Podcasts i Google Podcasts;
al web del Centre d’Oftalmologia (barraquer.com), i a les xarxes socials.
Aquest primer lliurament aclareix totes les inquietuds sobre la cirurgia de
la cataracta, la patologia ocular amb més incidència a la població. A més, els
oients poden plantejar els seus dubtes sobre salut ocular a les xarxes amb
el hashtag #DescansaLaVista perquè siguin inclosos i resolts al llarg dels
següents capítols. Cada mes els especialistes del Centre d’Oftalmologia
Barraquer, juntament amb altres experts que aportaran un enfocament
més ampli, es posaran davant del micròfon per oferir informació de valor i
utilitat sobre la salut ocular.n

CIRH

Reconeixement al doctor Brassesco
El doctor Mario Brassesco, fundador i màxim representant del Centre d’Infertilitat i Reproducció Humana (CIHR), va rebre un homenatge per part de
companys de professió i de vida en reconeixement a la seva trajectòria,
que va tenir lloc a les instal·lacions d’Eugin Barcelona. El CIRH treballa com
a centre especialitzat en fertilitat femenina i masculina des del 1989.
Durant la seva llarga vida professional de 40 anys, el doctor Brassesco ha
captivat amb el seu saber fer tant professional com personal i ha arribat
a ser un dels metges més reconeguts en el camp de la reproducció tant a
Espanya com a Amèrica. n
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