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Desfilada a Begur a benefici de l’Oncolliga

La Coral Taliqual, amb l’entitat Ictus Girona

AJUNTAMENT DE BEGUR

 LA QUINZENA DESFILADA DE MODES DE BEGUR a benefici de la Fundació Oncolliga Girona va
omplir la plaça de la Vila divendres. Desenes de persones de totes les edats, moltes d’elles veïnes
del municipi, van desfilar per mostrar les col·leccions primavera-estiu d’enguany de diversos establiments de la població. Al final de l’acte, dirigit pel DJ Nasi, es van sortejar diversos regals, els beneficis dels quals van directament a l’entitat organitzadora. L’any passat, es van recaptar 7.749 euros.

SUSANA ROMERO

 EL CENTRE CÍVIC BARRI VELL-MERCADAL DE GIRONA va acollir dijous un concert organitzat
per l'Associació Ictus Girona a càrrec de la Coral Taliqual, una formació garrotxina que està integrada per persones que han patit algun problema neurològic que els afecta la comunicació i el llenguatge i que utilitzen les cançons com a eina terapèutica. Durant l’acte també es va presentar la
nova junta de l’Associació Ictus Girona, de suport a afectats d’ictus i als seus familiars.

La meitat de les derivacions hospitalàries dels
geriàtrics, per problemes cardiorespiratoris
Un estudi amb implicació de 26 centres residencials catalans, entre ells de la Garrotxa i l’Alt Empordà, assenyala

que en un 82% dels casos és el personal qui decideix derivar el pacient i que en el 52% s’acaba requerint l’ingrés a l’hospital
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■ Pràcticament la meitat dels casos de derivacions hospitalàries
dels centres residencials per a
gent gran estant relacionats amb
una patologia respiratòria, segons
l'estudi «Urgències mèdiques» de
l’Associació Catalana de Recursos
Assistencials (ACRA).
Aquest informe analitza i identifica les característiques de procés de derivacions hospitalàries
en situacions que requereixin
atenció sanitària urgent i s'ha realitzat a un miler d’usuaris de vinti-sis centres associats d’ACRA, entre ells centres de la Garrotxa i l'Alt

Empordà.
«L’estudi ens demostra que, en
la majoria de casos, es tracta de
descompensacions agudes de patologia cardiovascular prèvia», explica el doctor Toni Andreu, coordinador de l’estudi. Aquest mateix grup és l’afectat per infeccions
respiratòries estacionals i, particularment, la grip.
Les altres patologies que requereixen de derivació als hospitals són els traumatismes, els problemes neurològics, els problemes digestius, els problemes vasculars i els problemes del tracte
urinari, entre d’altres.

El doctor Andreu posa èmfasi
també en el fet que aquest estudi
aporti coneixement i dades en un
tema fins ara inexplorat, i és que
els pocs estudis que existeixen de
situacions de salut que requereixen atenció d’urgències fan referència a població no institucionalitzada.
Aquest estudi, que té el suport
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, exposa
dades fins ara desconegudes i que
revelen la bona actuació preventiva del personal dels centres,
apunten els responsables de l’estudi.

Entre els exemples que posen
destaquen que la decisió de derivar un resident a un centre d’atenció d’urgències es pren en un 
dels casos pel personal propi de la
residència.
En aquest sentit, el  de les
derivacions requereixen un ingrés hospitalari, el que indica que
els mecanismes de presa de decisió s’utilitzen correctament, segons l'estudi.
Monitorar indicadors de salut
Des d’ACRA assenyalen la necessitat de desenvolupar un instrument que permeti monitoritzar

els indicadors de salut en centres
residencials, i així disposar d’informació validada i contrastada
respecte aspectes específics de
qualitat de vida per a les persones
grans institucionalitzades.
En aquest sentit, des de l’Associació Catalana de Recursos Assistencials posen com a exemples
aquells mecanismes i estratègies
com la Central de Resultats del
Departament de Salut, que proporcionen informació fiable i
contrastada, i que els agents planificadors utilitzen de manera habitual en els seus processos de
presa de decisió.

Dipsalut cedeix desfibril·ladors per
cardioprotegir les platges gironines
DdG GIRONA

■ Un estiu més, Dipsalut, l’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, cedeix desfibril·ladors per cardioprotegir les
platges gironines. Aquests aparells se cedeixen temporalment a
ajuntaments del litoral gironí i a
entitats sense ànim de lucre que
duen a terme serveis de vigilància
i socorrisme. S’afegeixen als desfibril·ladors que ja tenen aquests
ens i serveixen per reforçar la seva
xarxa o per cobrir platges que,

d’altra manera, no podrien comptar amb desfibril·lador.
Fins el moment, se n’ha cedit
vint-i-quatre. Seran per a platges
dels municipis de Castelló d’Empúries, Begur, L’Escala, Santa Cristina d’Aro, Sant Feliu de Guíxols,
Tossa, Lloret i Blanes
Aquests desfibril·ladors, anomenats «lliures», se cedeixen de
manera temporal per cardioprotegir activitats de temporada i/o
considerades de risc, ja sigui per
les característiques que presenten

o pel fet que s’hi concentren moltes persones. Poden demanar-ne,
dirigint-se a Dipsalut, tots els
ajuntaments i entitats sense ànim
de lucre.
Són aparells idèntics als que
l’Organisme de Salut Pública de la
Diputació de Girona ha implantat
arreu de la demarcació en el marc
del programa «Girona, territori
cardioprotegit», els quals ja han
permès recuperar trenta-vuit persones que havien patit una aturada cardíaca.

Socorrista, equipat amb un desfibril·lador cedit per Dipsalut. DIPSALUT
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