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DIAVERUM

Nova clínica de diàlisi
La clínica, que porta operativa a l’Hospitalet de Llobregat des dels
anys vuitanta, ha inaugurat les noves instal·lacions, la capacitat de
les quals permetrà tractar fins a 240 pacients en tres torns diaris, en
40 punts de diàlisi, distribuïts en cinc sales.
El centre ocupa un edifici de 4.300 m2, amb modernes i funcionals
instal·lacions, dotades d’elements de màxima confortabilitat i seguretat, i compta amb més de 50 professionals sanitaris, entre metges,
personal d’infermeria i auxiliars. El nou centre és un dels nou amb
què la companyia opera a Catalunya, està concertat amb el CatSalut
i dona cobertura més de mig milió d’habitants del Baix Llobregat.n

ACE ALZHEIMER CENTER

Conferència internacional sobre l’Alzheimer a Barcelona
Barcelona va acollir entre l’1 i el 3 de juny la XII edició de la Conferència Internacional Barcelona-Pittsburgh, que des del 1998 reuneix de
manera biennal a la Ciutat Comtal els professionals de primer nivell
de l’àmbit de la recerca sobre l’Alzheimer i les demències en general.
En aquesta edició hi van participar 40 experts nacionals i internacionals de referència.
La doctora Mercè Boada, cofundadora i directora mèdica d’Ace Alzheimer Center, va assenyalar en el decurs de la conferència que «posar en
comú el coneixement i els avenços que els professionals de tot el món
duen a terme en el camp de l’Alzheimer és cabdal per arribar a l’origen
de la malaltia. Per aconseguir-ho, l’aposta per a la recerca des de tots els
àmbits ha de ser inequívoca».n

31

XARXA ACES

CLÍNICA MI TRES TORRES

Congrés sobre assajos clínics en oncologia
The Ricky Rubio Foundation, en col·laboració amb l’UOMI Cancer Center
de Clínica Mi Tres Torres, van impulsar el CECOB 2022 (Congrés d’Assajos Clínics en Oncologia a Barcelona), que va tenir lloc al CaixaForum durant el divendres 20 de maig, coincidint amb el Dia Mundial dels
Assajos Clínics. El congrés va comptar amb una destacada participació
internacional, amb 200 especialistes dels Estats Units, Àsia i Europa.
A més de contribuir a perfeccionar la qualitat i els avenços en la matèria, el CECOB va voler sensibilitzar i animar la participació voluntària de
pacients en els assajos clínics. Actualment, només entre el 5% i el 8%
dels diagnosticats de càncer trien participar en un assaig clínic.n

DIAGNOSIS DERMATOLÓGICA

Incorporació d’equips de diagnòstic d’última generació
Diagnosis Dermatológica ha integrat en els darrers mesos uns equips
de tecnologia diagnòstica altament innovadors. Es tracta dels equips
de darrera generació Vectra Wb360 3D, que incorpora intel·ligència
artificial (IA), IntelliStudi 2D + IA, diagnòstic Dermagraphix, diagnòstic capil·lar HairMetrix, microscòpia Confocal 3000, microscòpia
d’epiluminiscència d’alta definició FotoFinder HD amb mapes de llum
polaritzada i polarització creuada, i diagnòstic facial Visia.
El diagnòstic fotodinàmic Vectra Wb360 3D + IA està dissenyat específicament per a dermatologia. El programari totalment integrat
permet als metges mapar i monitorar lesions pigmentades i malalties
distribuïdes per la pell. Altres aplicacions inclouen la documentació de
lesions pigmentades, psoriasi, vitiligen i altres lesions de diagnòstic
difícil. L’objectiu principal és diagnosticar totes les lesions i els melanomes i carcinomes en la fase inicial.n
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SCIAS HOSPITAL DE BARCELONA

Renovació de les àrees d’urgències i admissions
Seguint el pla de renovació, recentment ha entrat en funcionament a
l’Hospital de Barcelona la reforma integral del servei d’urgències i de
l’àrea d’admissions. Així, s’ha creat un circuit ràpid per a pacients amb
patologies de baixa complexitat que redueix els temps d’espera i evita
el retard en l’atenció als greus. També s’ha disposat un espai per a cada
tipus de cura i necessitat per tractar millor cada patologia.
La intervenció ha servit per implantar un disseny modern i funcional
que segueix l’estil de les reformes dutes a terme en els últims anys a la
planta maternoinfantil, el servei d’oncologia, el bloc quirúrgic, i exploracions i esterilització, entre d’altres àmbits.n

Jornada de qualitat assistencial
La jornada es va celebrar el 17 de juny i en la seva primera convocatòria va reunir prop de 100 assistents. Va ser organitzada per la Comissió de Qualitat Assistencial i Seguretat Clínica i el Grup de Treball
de l’Experiència del Pacient de l’Hospital de Barcelona.n

CETIR ASCIRES

IA contra falsos negatius
en càncer de mama
Davant el repte d’evitar els falsos negatius, la precisió diagnòstica té
un paper primordial. Per assolir aquesta fita Ascires ha incorporat als
protocols diagnòstics de mama el software d’intel·ligència artificial
LUNIT, que està avalat pels principals certificats internacionals i que
té un 96% de fiabilitat. Ascires Grupo Biomédico és la primera empresa espanyola a implementar aquest software en el dia a dia de la
seva activitat clínica.n
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EUGIN

Algorisme per predir
la probabilitat d’embaràs
Un algorisme pioner basat en intel·ligència artificial, desenvolupat
per investigadors del DataTeam del Grup Eugin, prediu amb exactitud la probabilitat d’embaràs en dones que se sotmeten a processos
de reproducció assistida. EXPECTmore, que és el nom de l’algorisme,
utilitza més de 200.000 dades de pacients de les clíniques d’Eugin. El
mètode aconsegueix una predicció totalment personalitzada i adaptada al cas específic de cada dona.n

Endometriosi i fertilitat
L’11 de maig passat, el doctor Xavier Saura, ginecòleg i metge especialista en reproducció assistida de FecunMed, que pertany al Grup
Eugin, va participar en la jornada L’endometriosi. Com afecta la vida
de la dona, organitzada per FecunMed TecnoCampus i CGO Mèdic.n

MDB LABORATORI D’ANÀLISIS CLÍNIQUES

Integració del laboratori
del doctor Bayó

MDB Laboratori d’Anàlisis Clíniques ha arribat a un acord de col·laboració amb el reconegut Laboratori del doctor Bayó de Terrassa. A partir
del mes de juliol aquest darrer s’integrarà a tots els efectes a l’estructura d’MDB. Ambdós laboratoris estan dirigits per metges especialistes
en anàlisis clíniques amb més de 40 anys d’experiència.n
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