
EL PUNT | Dijous, 16 d’abril del 2009 PAÏSOS CATALANS  7

PUBLICITAT

ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO

Espíritu Santo. Tú que me aclaras
todo, que iluminas todos los
caminos para que yo alcance mi
ideal.
Tú que me das el don divino de
perdonar y olvidar el mal que me
hacen y que en todos los instantes
de mi vida estás conmigo, yo
quiero en este corto diálogo
agradecerte por todo y confirmar
una vez más que nunca quiero
separarme de ti por mayor que sea
la ilusión material. Deseo estar
contigo y todos mis seres queridos
en la gracia perpetua. Gracias por
tu misericordia para conmigo y los
mios. (La persona deberá rezar esta
Oración tres días seguidos sin decir
lo pedido, dentro de tres días será
alcanzada la gracia por difícil que
sea. Publicar en cuanto se reciba la
gracia.)

A.B.
121000-964316V

PUBLICITAT

DEIXI 
DE FUMAR

amb 3 sessions
Tel. 616 608 085
(pagui amb targeta)

Sta. Coloma de Farners

10
65

74
-9

54
00

2B
T

El nou aparell de ressonàn-
cies magnètiques permet
estudiar el cos humà en po-
sició vertical, amb el pa-
cient dempeus. El doctor
Joan Carles Vilanova, un
dels directors de la unitat
de ressonància magnètica
de Clínica Girona, va ex-
plicar ahir que amb el nou
aparell millorarà substan-
cialment la qualitat diag-
nòstica en la patologia de
la columna lumbar i de ge-
noll. En aquest sentit, la
principal innovació és que
permet fer els estudis de la
columna lumbar i el genoll
en posició de càrrega. «Si
la ressonància es fa en po-
sició estirada, es deixa de
veure justament allò que fa
mal al pacient. Un 25% de
les hèrnies discals no es
detecten en posició estira-
da», va explicar el doctor
Vilanova. El nou servei su-
posa una millora important
per estudiar una de les cau-
ses més freqüents de dolor,
la lumbàlgia, una patolo-
gia que un 80% de la po-
blació té en algun moment
de la seva vida.

El genoll, en estudi
Pel que fa a la patologia de
genoll, l’especialista va
explicar que aquest és un
camp pendent d’estudi i
que amb el nou aparell el
que volen veure justament
són les diferències que
s’observen segons la posi-
ció horitzontal i vertical
del pacient i les posicions
del genoll. El genoll és,
juntament amb la columna

lumbar, l’articulació del
cos humà que suporta més
càrrega. I pràcticament un
40% de l’activitat assisten-
cial en ressonància magnè-
tica que duu a terme Clíni-
ca Girona afecta aquestes
dues articulacions.

De fet, amb el nou apa-
rell, l’exploració es fa amb
el pacient en totes dues po-
sicions, estirat i dret, i tota
l’operació dura aproxima-
dament una hora. Diària-
ment es podrien arribar a
fer entre deu i dotze explo-
racions d’aquestes carac-
terístiques.

Atès que és el primer
aparell que permet fer res-
sonàncies magnètiques en

posició vertical de Catalu-
nya, Clínica Girona ja pre-
veu que, a més d’atendre
pacients gironins, també
en visitarà de la resta de
Catalunya, sobretot de
Barcelona. A l’àmbit de tot
l’Estat, el de Clínica Giro-
na és el segon que es posa
en marxa, després del de
Logronyo. L’adquisició
del nou aparell a l’empresa
italiana Esaote ha suposat
una inversió de 750.000
euros.

Cap a 170.000 proves
Clínica Girona, que aquest
any celebra el 75è aniver-
sari, ja va ser pionera a les
comarques gironines l’any

1998 en la implantació del
primer aparell de resso-
nància magnètica. I, un
any després, va tornar a
ser-ho en instal·lar un se-
gon aparell obert per fer les
proves a pacients amb
claustrofòbia. Des del
1998, Clínica Girona ha fet
unes 170.000 ressonàn-
cies, 46.000 de les quals
(27%) a l’equipament
obert. Aquest últim apa-
rell, a banda de fer explo-
racions a pacients claus-
trofòbics, permet estudiar
amb la mateixa fiabilitat
estructures i articulacions
de mida gran, com ara el
genoll i la columna lum-
bar.

Clínica Girona té un aparell que fa
ressonàncies en posició vertical i que
detecta un 25% més d’hèrnies discals

El centre ha invertit 750.000 euros en l’equipament, pioner a Catalunya

Personal de Clínica Girona, en una mostra del funcionament del nou aparell. / LLUÍS SERRAT

● Fins ara, un 25% de les hèrnies
discals no es podien diagnosticar a
causa de la posició horitzontal en
què es feien les ressonàncies magnè-

NÚRIA ASTORCH / Girona tiques. A partir d’ara, amb el nou
aparell de ressonàncies de què dispo-
sa Clínica Girona, sí que es podran
detectar, perquè el pacient ha d’estar
dempeus, que és justament la posició

en què l’hèrnia discal es manifesta i
causa dolor. Clínica Girona ha inver-
tit 750.000 euros en l’adquisició
d’aquest aparell, el primer a Catalu-
nya i el segon a l’Estat espanyol.

● El Departament de Salut de la
Generalitat ha atorgat a l’hospital
comarcal del Ripollès, situat al
municipi de Campdevànol, el cer-
tificat que l’acredita com a centre
d’atenció hospitalària aguda.
Aquesta certificació serveix per
oficialitzar que aquest centre sani-
tari compleix els paràmetres fixats
pel govern pel que fa a qualitat dels
serveis que ofereix. El certificat té
una vigència de tres anys i compor-
ta l’aplicació d’un pla de millora
que es revisa cada any en el marc

d’una auditoria interna que fa el
mateix hospital.

Per aconseguir aquest certificat,
el centre s’ha hagut de sotmetre a
un procés de verificació extern del
grau de satisfacció del servei rebut
per part dels usuaris i també del
dels professionals que hi treballen
expressat a les enquestes. Aquest
procés extern ha anat a càrrec de
l’Institut de la Qualitat SAU, que
ha atorgat a l’hospital comarcal del
Ripollès un 81,1 per cent del grau
de compliment dels estàndards de
qualitat fixats per l’administració

de Salut del govern català. L’índex
mínim que cal assolir és del 60 per
cent. Fonts del centre han manifes-
tat la seva satisfacció per l’obten-
ció del certificat i han afirmat que
s’emmarca en un procés de millora
progressiva dels serveis i presta-
cions sanitàries que ofereixen.

Fins l’any 1991, l’activitat del
centre va estar orientada a l’aten-
ció de pacients aguts. Aquell any
es va iniciar la sociosanitària.
L’any 1997 va passar a gestionar i
a donar assistència a l’ABS Ribes
de Freser-Campdevànol.

Acrediten la qualitat de l’hospital del Ripollès
JORDI CASAS / Campdevànol

● Figueres. Un total de
409 alumnes de pri-
mària, secundària i
educació especial de
centres de l’Alt Em-
pordà participen fins
al 24 d’abril als tallers
sobre educació del
consum que es fan a la
Fundació Clerch i Ni-
colau de Figueres.
L’escola és un servei
itinerant de l’Agència
Catalana del Consum
que té per objectiu di-
vulgar els drets i els
deures dels consumi-
dors al món educatiu.
Les activitats propor-
cionen eines perquè
puguin construir el
seu model de consum
des d’una perspectiva
activa, reflexiva i au-
tònoma. / EL PUNT

FIGUERES
Més de 400
alumnes participen
a l’Escola de
Consum

● Salt. Ferran Már-
quez, president del
Casal de Jubilats de
Salt, diu que presenta-
rà la dimissió demà en
l’assemblea extraor-
dinària prevista per a
la convocatòria d’e-
leccions de la junta.
Márquez, premi 3 de
Març, plega perquè
«està cremat» i no té
el suport de la gent.
«N’hi ha molts que
només fan crítica des-
tructiva i no mouen ni
una cadira per ajudar-
te», hi afegeix. / M.B.

SALT
Plega el president
del Casal de
Jubilats de Salt

● Girona.  La xarxa Wi-
Fi gratuïta a la qual
poden accedir els ve-
ïns de Santa Eugènia i
de Can Gibert del Pla
de Girona té actual-
ment uns 800 usuaris.
L’experiència es va
posar en marxa el no-
vembre de l’any pas-
sat i l’èxit de la inicia-
tiva ha permès allar-
gar la gratuïtat del ser-
vei fins al setembre
d’aquest any. La ini-
ciativa s’emmarca
dins del projecte de
pla de barris en aquest
sector de la ciutat. Del
total d’usuaris, uns
200 s’han connectat a
internet un mínim de
deu vegades mitjan-
çant la xarxa gratuïta.
/ D.V.

GIRONA
La xarxa Wi-Fi de
Santa Eugènia té
uns 800 usuaris

● Vidreres. L’Ajunta-
ment de Vidreres ha
aprovat provisional-
ment el pla especial
urbanístic del catàleg
de masies i cases ru-
rals en sòl no urbanit-
zable, que inclou un
total de 117 cases ru-
rals i 34 masies. L’ob-
jectiu és preservar i
delimitar el patrimoni
arquitectònic. / J.C.

VIDRERES
Aproven el catàleg
de masies

● Banyoles. L’escola
Baldiri Reixach de
Banyoles celebra en-
guany els seus últims
50 anys. Aquesta es-
cola està documenta-
da des del segle XVI,
però l’aniversari es re-
fereix a l’emplaça-
ment actual i s’ha edi-
tat el llibre 50 anys de
l’escola Baldiri Rei-
xach, que es presenta-
rà avui. Els actes co-
mençaran a les vuit
amb una conferència
de Salomó Marquès i
després es presentarà
l’obra. / L.P.

BANYOLES
Presenten un llibre
sobre els últims 50
anys de l’escola
Baldiri Reixach


