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Un TAC d’alt nivell permet que els pacients de la comarca no s’hagin de desplaçar a Barcelona

Sant Celoni farà proves cardiològiques
que reduiran les operacions a la meitat
Granollers
E.M.

L’Hospital de Sant Celoni ha
implantat la prova diagnòstica de la Càrdio TC, que permetrà reduir les tècniques
invasives –el cateterisme– a
la meitat. És el que preveu,
basant-se en estudis en
aquest camp, la doctora Victòria Garriga, cap del Servei
de Diagnòstic per la Imatge
de l’Hospital de Sant Celoni
i metge adjunt del servei a
l’Hospital de Granollers.
La posada en marxa a Sant
Celoni de la Càrdio TC permetrà a més que els pacients
de tota la comarca no s’hagin
de desplaçar a Barcelona per
fer-se proves amb l’objectiu de descartar patologies
coronàries sense tècniques
invasives. L’Hospital de
Sant Celoni forma part,
juntament amb l’Hospital
de Granollers i el de Mollet,
d’una xarxa de col·laboració
que ha permès crear la Unitat de Diagnòstic per las
Imatge del Vallès Oriental
(UDIVOR). D’aquesta manera, l’aparell de nova generació que ha rebut l’Hospital
de Sant Celoni a través d’una
donació privada, beneficiarà
tota la comarca. Aquest TAC
d’alt nivell només el tenen
dos altres hospitals públics
a Catalunya, Vall d’Hebron i
l’Hospital Clínic. “No és nor-

Es preveu que entre
60 i 70 persones
es beneficiaran
cada any d’aquesta
prova diagnòstica

La doctora Victòria Garriga i el doctor i coordinador de l’UDIVOR, Xavier Pruna

mal que estigui en un hospital comarcal. Per això intentem optimitzar-lo al màxim”,
diu el coordinador de l’UDIVOR i director del Servei de
Diagnòstic per la Imatge de
l’Hospital de Granollers, el
doctor Xavier Pruna.
La tecnologia Càrdio TC
consisteix en un TAC que es
fa a la zona del cor gràcies a
l’aparell de nova generació
que té l’Hospital de Sant
Celoni des de 2007. “Té 64
detectors, mentre que el

que hi ha a l’Hospital de
Granollers, en té 6”, diu la
radiòloga Victòria Garriga.
Amb el TAC, es pot valorar
l’estat de les artèries coronàries sense cap operació i
va dirigida als pacients amb
símptomes de dolor toràcic
atípic, però amb un risc baix
o intermedi de patologia cardíaca. “Els pacients amb risc
alt han de sotmetre’s directament a un cateterisme”,
apunta Garriga.
Gràcies a aquesta tecnolo-

CiU de les Franqueses torna
a denunciar despeses de
l’alcalde amb la targeta Visa
Les Franqueses del Vallès
EL 9 NOU

El Grup Municipal de CiU de
les Franqueses ha anunciat
que tornarà a enviar a l’Oficina Antifrau de Catalunya
els extractes de les despeses
fetes amb la targeta Visa
de l’alcalde, Esteve Ribalta
(PSC), durant l’any 2009
perquè considera que són
excessives i no estan justificades.
En un comunicat, el grup
afirma que ja feia mesos
que havia demanat veure
els extractes de la targeta de
crèdit per evitar que tornés
a passar el que havia passat
l’any 2008, quan l’alcalde va
admetre que havia fet pagaments particulars, per error,

normal es pot descartar quasi
el 100% la lesió de les artèries coronàries. En aquells
casos en què la prova de
Càrdio TC resulta positiva,
cal un treball clínic conjunt
entre els equips de Diagnòstic per la Imatge i Cardiologia, per tal de fer el tractament més adequat a cada
pacient. Aquest equip està
format per set cardiòlegs de
l’Hospital de Granollers, un
de Sant Celoni, una radiòloga, un tècnic de radiologia i
una infermera.
La doctora Garriga destaca
que en aquests moments els
professionals es troben en
“una fase de corba d’aprenentatge”. “Durant el 2011
ens acabarem de consolidar”,
diu la radiòloga, que destaca

a establiments com Ikea o
Caprabo.
Segons CiU, amb la documentació facilitada es constata que les despeses de
representació de l’alcalde
pagades amb la targeta van
ser d’una mitjana mensual de
520 euros, xifra que considera molt elevada. A més, CiU
afirma que no es justifiquen
prou les despeses perquè
inclouen aparcaments i
peatges d’autopista en dies
festius o bé altres sense justificar-ne l’interès públic, i
això vol dir que “segurament
són particulars”.
CiU de les Franqueses considera que aquestes despeses
s’han de pagar amb altres
fórmules administratives i
no amb targeta de crèdit.
Divendres, 14 de gener de 2011

gia diagnòstica, el pacient no
cal que ingressi a l’hospital
ni que se sotmeti a cap tipus
de tractament anestèsic, ja
que la prova és de caràcter
ambulatori. A més, la durada
de la realització de l’estudi
no supera el minut en la
majoria de casos i consta de
dues parts. La primera serveix per valorar el grau de
dipòsit de calci que hi ha a
les artèries i, la segona, amb
el contrast, pretén valorar-ne
el diàmetre. Quan l’estudi és

la complexitat de la tecnologia. “La Cárdio TC no la pot
fer qualsevol radiòleg. Des
del 2007, però, els residents
que tenim en aquesta àrea es
formen per fer-la servir”. De
moment, l’UDIVOR ha derivat 35 persones a la Càrdio
TC. La doctora Garriga preveu que cada any, una mitjana d’entre 60 i 70 pacients de
la comarca es podran beneficiar d’aquesta tecnologia.
Durant el 2011, amb el
TAC de nova generació,
l’UDIVOR posarà en marxa
altres tècniques de diagnòstic no invasives, com les colonoscòpies virtuals.

