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CLÍNICA SALUS INFIRMORUM

Noves consultes externes
Les noves consultes externes de la Clínica Salus Infirmorum de Banyoles es van inaugurar el 20 de setembre. Aquestes instal·lacions
culminen la segona fase del projecte d’ampliació i millora dels serveis
que ofereix la clínica, i s’hi atenen pacients de diverses especialitats:
medicina estètica, cirurgia plàstica i cirurgia vascular, ginecologia i obstetrícia, urologia, podologia i acupuntura.
La inauguració va comptar amb la presència del conseller de Salut
de la Generalitat de Catalunya, Josep Maria Argimon. A l’acte, hi van assistir també el gerent territorial del CatSalut a Girona, Miquel Carreras;
l’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer; el director general corporatiu de
l’Institut de Religioses de Sant Josep de Girona (IRSJG), Lluís Viguera;
el gerent de la Clínica Salus, Àngel Gómez, i la germana superiora de la
Clínica Salus, Juliana Moral.n

Hospital Universitari General de Catalunya

Robot quirúrgic Da Vinci

L’Hospital Universitari General de Catalunya ha implementat la cirurgia
robòtica mitjançant la instal·lació d’un robot quirúrgic Da Vinci. Es tracta
de la tècnica més sofisticada i avançada del món en cirurgia mínimament
invasiva disponible i aporta més precisió i seguretat, reduint el temps de
la intervenció i de la recuperació dels pacients. Els serveis d’Urologia,
Ginecologia, Otorrinolaringologia, Cirurgia Toràcica i Cirurgia General i
Digestiva són els grans beneficiats d’aquest sistema avançat.n

Esperança per a l’Alzheimer
L’Hospital Universitari General de Catalunya, a través de la Unitat
de Recerca Clínica (UDiC), ha participat en l’assaig clínic anomenat
Clarity AD, de les companyies Eisai i Biogen, que ha aconseguit resultats encoratjadors en pacients amb Alzheimer en fase precoç.
Als participants se’ls ha administrat Lecanemab dues vegades
per setmana durant 18 mesos. Aquest compost ha demostrat eficàcia i seguretat en reduir el declivi cognitiu produït per malaltia d’Alzheimer en fase precoç.n

SCIAS HOSPITAL DE BARCELONA

Renovació de la flota del servei d’urgències
La flota del servei d’urgències domiciliàries (SUD) d’Assistència Sanitària s’ha renovat íntegrament amb vehicles de tecnologia híbrida. Des
del punt de vista d’ús, se’ls ha dotat amb un sistema GPS extra per facilitar els trajectes i optimitzar-ne la conducció. A més, la imatge exterior s’ha modernitzat amb un nou disseny. Des de la seva creació, l’any
1988, els cotxes del SUD tenen com a base l’Hospital de Barcelona.
Els indicadors del servei mostren una progressió positiva dels índexs de satisfacció dels usuaris i la reducció substancial del temps
d’atenció dels casos, sobretot a la ciutat de Barcelona. Precisament,
aquesta renovació de la flota que presta el servei s’ha portat a terme
per contribuir a millorar els estàndards de qualitat.n
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CLÍNICA BOFILL

Cirurgia protètica de genoll i maluc assistida pel braç robòtic Mako
Mako és el nom de la nova  generació de cirurgia robòtica de reemplaçament de genoll i maluc  que ha arribat a la Clínica Bofill. La tecnologia robòtica Mako SmartRobotics és un avanç per a aquest tipus
de cirurgia, ja que aporta una gran precisió i més informació preoperatòria i postoperatòria per prendre decisions sobre la pròtesi que cal
implantar i sobre els talls i l’estabilitat del genoll.
Combinar l’escàner TAC, amb captures úniques de l’anatomia del
pacient, i la tecnologia hàptica AccuStop™ de Mako, ajuda el professional a utilitzar aquesta informació per fer talls de manera precisa
i exacta. Així es genera menys impacte al teixit tou i es conserva
més os en l’artroplàstia total de genoll i maluc respecte a la cirurgia
manual. Un altre efecte beneficiós d’aquesta tecnologia és la reducció del temps a quiròfan i del sagnat. En definitiva, implica menys
riscos quirúrgics i menys temps d’estada hospitalària, de fisioteràpia
i de rehabilitació física.n

MI TRES TORRES

Unitat especialitzada en malalties infeccioses, proctologia i salut sexual
La clínica ha incorporat una unitat de malalties infeccioses, proctologia i
salut sexual (EiMi) liderada pels doctors Javier Corral i Boris Revollo (a la
fotografia), que compta amb experts en el tractament de patologies relacionades amb la infecció del virus del papil·loma humà (VPH), així com
altres infeccions de transmissió sexual. Aquesta unitat vol ser un centre
de referència en tractament d’aquestes patologies i una àrea d’atenció
mèdica on els pacients se sentin lliures de qualsevol estigma.
A la unitat EiMi s’implementarà una estratègia preventiva del càncer anal, relacionat amb una infecció pel VPH, mitjançant la realització
de citologies anals i anuscòpies d’alta resolució. Es tracta d’una prova que fan molt pocs centres a l’Estat, i que resulta clau per prevenir
aquest tipus de càncer i tractar altres patologies relacionades amb el
VPH. La previsió de la unitat és fer un seguiment entre 700 i 800 pacients cada any.n

CETIR-ASCIRES

Detecció precoç del càncer de pulmó
Ascires, avalat pels més de 50 anys d’experiència en diagnòstic per
la imatge, ha implantat el Programa de Detecció Precoç del Càncer de
Pulmó, dirigit principalment a fumadors i exfumadors, el perfil de més
risc. El programa està inspirat en experiències d’èxit desenvolupades
als Estats Units i en diversos països europeus, que demostren que
les revisions anuals preventives poden reduir un 26% la mortalitat
associada a aquest tipus de tumor. En determinats casos, la supervivència dels pacients pot millorar fins i tot un 90%.
El seguiment del pacient es fa mitjançant una TC pulmonar de
dosi molt baixa, que es repeteix amb caràcter anual en persones
de risc. És el protocol internacional que s’ha demostrat eficaç per
diagnosticar de manera precoç el càncer de pulmó, ja que no hi ha
proves analítiques específiques per detectar-lo.n
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CUIDES UIC

Neix Cuides UIC Barcelona
Cuides UIC Barcelona és una iniciativa de la Universitat Internacional de Catalunya que ofereix una innovadora assistència integral
per a les persones, familiars i cuidadors que es troben en moments
de gran vulnerabilitat i patiment davant el diagnòstic d’una malaltia potencialment greu i amb pronòstic de vida limitat. El nou
centre no és de llarga estada (sociosanitari), sinó que està pensat
per a pacients aguts, alguns propers al final de la seva vida, i està
integrat dins l’Hospital Universitari General de Catalunya.
El maneig de símptomes complexos és la prioritat de Cuides UIC en
qualsevol moment de la malaltia oncològica i no oncològica (malaltia crònica complexa), així com el suport psicològic i social.  Cuides
UIC Barcelona també és un equip de suport a altres especialitats,
capaç d’oferir directrius i expertesa en el control de símptomes a
tots els facultatius que ho necessitin dins de l’Hospital Universitari General de Catalunya o fora d’ell.
La proposta de valor inclou una visió integral i centrada en la persona, amb un equip multidisciplinari, i una garantia del contínum
assistencial amb qualitat i seguretat. També incorpora un focus
de formació, recerca i divulgació que facilitarà la transferència de
coneixement.n

AFFIDEA GRUP MANCHÓN

Celebració del 40è aniversari
El 5 d’octubre Affidea Grup Manchón va celebrar el 40è aniversari en un esdeveniment professional que va retre homenatge a la
trajectòria de la companyia, referència del diagnòstic per imatge
a Barcelona, i va incloure la sessió científica “De la tradició a la
innovació”, en què metges del grup van abordar temes de diferents
especialitats, presentant les últimes innovacions.
El llegat de Manchón es remunta al 1934, quan el doctor Fernando
Manchón Azcona, pioner radiòleg, va obrir la primera consulta a la
capital catalana. La tradició va continuar a través de les generacions
següents, amb l’obertura el 1982 del primer centre de diagnòstic
Doctor Manchón. Als anys 90 la tercera generació de la família, representada per la doctora Pilar Manchón (a la foto amb Theo Kravvas, CEO d’Affidea España) i el seu germà Antonio Manchón, es
van fer càrrec de la companyia. Finalment, el 2019 Grup Manchón va
ser adquirit pel Grup Affidea, el major proveïdor europeu de serveis
de diagnòstic per la imatge, atenció ambulatòria i tractament del
càncer.n
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QUIRÚRGICA

VI Fòrum Quirúrgica
La part emocional del pacient forma part del procés integral que viu
quan ha de sotmetre’s a una cirurgia quirúrgica o a un tractament mèdic, i no pot desvincular-se mai de la seva experiència quirúrgica i/o
mèdica. Per això és tan important una gestió correcta de les emocions
per part dels especialistes davant d’aquestes situacions. Aquesta és
una de les conclusions principals a les quals es va arribar en el VI Fòrum
Quirúrgica celebrat el 21 d’octubre a la Pedrera.
«La medicina no té sentit sense el vessant humà. La relació de
confiança entre el metge i el pacient té més importància encara avui
dia que tots els avenços tecnològics», va afirmar el doctor Àlex Flor,
co-CEO de Quirúrgica i organitzador del Fòrum Quirúrgica. A l’acte també hi van participar els periodistes Ramon Besa i Toni Clapés, entre
d’altres persones conegudes, que van compartir amb l’auditori la seva
experiència com a pacients.n

FUNDACIÓ FINESTRELLES

Sopar 5 Estrelles

El mes de juny passat es va celebrar el sopar 5 Estrelles als jardins
de la Fundació Finestrelles. L’esdeveniment va comptar amb l’assistència de 140 persones i, un any més, va tornar a ser un gran èxit.
L’àpat va anar a càrrec del restaurant Quatre Molins, amb el xef Rafel
Muria al capdavant.
Els patrocinadors de l’acte van atorgar les beques a l’inici del sopar. Salvat va fer l’entrega de la beca de fisioteràpia, Asisa va fer
entrega de la beca de musicoteràpia, Agefred va lliurar la beca d’oci
i lleure, Shopping Centre Finestrelles, la beca Esport 2022-2023, i
Comertel, la beca menjador. Gràcies a la recaptació, es podrà seguir
oferint teràpies i serveis més personalitzats, per tal de desenvolupar
al màxim les capacitats i el benestar dels usuaris de la fundació.n
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FUNDACIÓ CORACHAN

Beques per a postgraduats en infermeria
La Fundació Corachan va celebrar el mes de juliol la novena edició del
lliurament de beques per a postgraduats al grau d’infermeria de les
escoles de Barcelona en un acte a l’auditori de Clínica Corachan. El
programa de beques va premiar vuit alumnes de la promoció 20182022 que han destacat pels seus mèrits acadèmics. La dotació és de
fins a 4.000 € per beca i serveix per finançar els estudis de postgrau
o màster en alguna de les àrees de les ciències de la salut.
A l’acte, la patrona de Fundació Corachan, Arantxa Moll, va felicitar
les alumnes becades, destacant que «la formació és una preocupació constant de la Fundació Corachan i amb iniciatives com aquesta
estem convençuts que contribuïm al desenvolupament econòmic i
social del nostre entorn, alhora que brindem oportunitats i aportem
progrés i benestar».
L’acte també va incloure una ponència de Montserrat Gea, directora general de Professionals de la Salut del Departament de Salut de
la Generalitat de Catalunya, en què va destacar els valors i el codi ètic
que guien la professió infermera.n

ACE ALZHEIMER CENTER BARCELONA

Espot per al Dia Mundial de l’Alzheimer
Ace Alzheimer Center Barcelona va llançar l’espot de la seva campanya anual, Regala Memòria, amb motiu del Dia Mundial de l’Alzheimer,
que es va celebrar el 21 de setembre. Temps és un vídeo produït i
realitzat per UNDATIA Comunicación amb la col·laboració dels usuaris
i professionals d’Ace Alzheimer Center Barcelona.
El missatge principal se centra en la dada que cada tres segons
apareix un nou cas de demència al món, una situació que afecta tant
la persona que haurà de conviure amb la malaltia com els seus familiars i cuidadors.n
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