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DEIXEM ENRERE LA XXI SETMANA DEL COR _
Un any més per aquestes dates, acabem de passar la Setmana de Cor, amb la qual pràcticament donem per acabat el curs i entrem de ple 
a l’estiu, temps de relaxar-nos, fer una mica de vacances i carregar les piles per començar de nou el cicle el setembre vinent. 

Respecte a la Setmana del Cor hi ha un parell de coses que m’agradaria comentar  i que ens poden servir per reflexionar a tots. A més 
de totes les activitats habituals que com cada any hem fet, sobretot d’acostament a la població a peu de carrer i que han tingut èxit, 
vull ressaltar d’una banda l’acte que es va organitzar el dijous, dia 1 de juny a la tarda, a l’Hotel Carlemany anomenat VIDES DELICADES 
en el qual vau assistir alguns de vosaltres. Voldria fer notar la novetat d’aquest fet, que va suposar una visió moderna i compromesa 
de les persones que patim patologies de cor i de la nostra manera de col·laborar voluntàriament a favor de la població. Es tractava de 
presentar el testimoniatge d’un soci de Gicor, que juntament amb altres malalts de cor de l’Estat espanyol, s’havia prestat per  realitzar  
un curtmetratge que explicava la seva experiència com a malalt, en aquest cas, d’insuficiència cardíaca. Aquesta és una molt bona labor 
que podem fer com a socis de GICOR, explicar clarament  i oberta la nostra malaltia, per generar informació en la societat, i que la població 
prengui consciència de la importància que té l’empoderament dels malalts i els hàbits de vida saludable que hem de tenir, sobretot les 
persones que ja hem patit un esdeveniment previ. Des d’aquí vull donar les gràcies al nostre soci, el Sr. Pere Boadas per la seva 
col·laboració i predisposició en tot moment de participar en aquesta activitat, acció  que a partir d’ara serà presentada a tot Espanya de 
la mà de CARDIOALIANZA, la plataforma nacional on estem adherits. És una altra manera de participar com a voluntari i que tal vegada 
no és tan visible com altres. També vull agrair la col·laboració de l’empresa farmacèutica NOVARTIS de la qual vam tenir tot el suport 
logístic necessari. 

L’altre fet que volia comentar i que per anar en segon lloc no és menys important, és que per primera vegada el Col·legi de Metges de 
Girona ens va demanar de col·laborar activament en els actes de la Setmana del Cor i que el seu suport es notés clarament amb la inclusió 
del seu logotip en tota la publicitat que vam fer. Ningú pot discutir que si el col·lectiu més important que representa als metges vol 
aparèixer al costat de GICOR durant la nostra setmana més important de l’any és perquè entenen que la labor que fem davant la població 
és útil i important, la qual cosa venint d’uns professionals tan estretament lligats als objectius de la nostra associació, encara té més 
valor per a nosaltres. Com veieu, cada vegada més, entitats del nostre entorn vinculades a la nostra finalitat demanen de col·laborar amb 
nosaltres per l’aportació que fem a la societat. Sens dubte és una manera més de veure que  estem en el camí encertat. 

I res més, només desitjar-vos que tingueu un feliç estiu, feu cas de les recomanacions que fan les autoritats sanitàries per protegir-nos 
del calorós estiu que sembla que es presenta i, sobretot, cuideu el vostre cor i sigueu feliços.

Tomás Juan Fajardo Sarret
President
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40 ANYS DE CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA
Enguany celebrem els 40 anys del naixement de la cardiologia intervencionista, una nova era en el tractament de les malalties 
cardiovasculars.

Article_

Ja m‘he referit abans a Andreas Grüntzig (Batecs 68), 
però l’ocasió mereix més atenció. Nat a Dresden l’any 
1939, el seu pare va morir a Berlin al final de la sego-
na guerra mundial. Amb la mare vídua, Andreas i el seu 
germà gran Johannes van viure amb privacions a l’Ale-
manya oriental comunista de la postguerra. Els dos ger-
mans van ser alumnes de la Thomasschule de Leipzig, on 
Johann Sebastian Bach havia dirigit el famós cor de nens, 
i on Andreas va graduar-se amb honors. Cercant millors 
oportunitats, d’adolescent va anar a Berlin quan encara 
no s’havia aixecat el mur i va passar fàcilment a la Repú-
blica Federal d’Alemanya per reunir-se a Heidelberg amb 
el seu germà, que l’havia precedit.

A Heidelberg els dos germans van estudiar medicina. Jo-
hannes va esdevenir oftalmòleg i Andreas, graduat l’any 
1964, va dedicar-se inicialment a medicina interna i salut 
pública. La Universitat de Heidelberg el va enviar a Lon-
dres amb Geoffrey Rose, una autoritat en la matèria, a 
fer recerca en l’epidemiologia de l’aterosclerosi, d’on va 
néixer el seu interès per a les malalties cardiovasculars. 
Després de publicar alguns articles sobre factors de risc, 
va decidir dedicar-s’hi des de la medicina clínica.

De tornada a Alemanya l’any 1969, va treballar a un hos-
pital a Darmstadt especialitzat en medicina vascular, on 
va mostrar gran habilitat per practicar angiografies. Un 
pacient va dir-li: “Doctor, per què en lloc de fer-me un 
bypass, que és molt complicat, no em neteja  les artèries 
obstruïdes com els lampistes netegen les canonades amb 
desembossadors?”. Grüntzig va trobar la idea fascinant, 
com una revelació del seu destí, i en aquell moment va 
començar la seva aventura en l’intervencionisme vascu-
lar. Coneixia els treballs previs en aquest camp, sobre-
tot de Charles Dotter a la Universitat d’Oregon (Estats 
Units), que havia dilatat estenosis arterials de les cames 

amb catèters de diàmetres creixents i ho havia intentat 
amb balons sense èxit. Dotter era un pioner visionari i va 
gosar dir que algun dia es dilatarien artèries coronàries. 
Grüntzig es va proposar perfeccionar la tècnica de Dot-
ter i dilatar artèries en els seus pacients, però va trobar 
l’oposició frontal del seus superiors, que van dir-li que 
mai aquell procediment  es realitzaria en aquell hospital.

Determinat a seguir el seu camí, l’any 1971 va anar a 
Zürich, primer a l’Hospital Cantonal i després a l’Hospital 
Universitari. Els seus biògrafs recorden que en l’entre-
vista prèvia va causar impressió en dir, molt orgullós i 
decidit: “He dedicat la meva vida a la malaltia vascular”. 
Allà va concebre la revolucionària idea d’un catèter amb 
un baló a la punta que s’introduïa desinflat i s’inflava quan 
s’havia situat al lloc de l’obstrucció que es volia dilatar. 
Així superava les dificultats de Dotter anys abans amb el 
catèter de baló fix, que s’havia d’introduir inflat. Tenia 
una idea clara del que volia però les eines apropiades no 
existien, de manera que va haver de fabricar-les ell ma-
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Maria Schlumpf, assitent de Grüntzig, fabricant catèters a la taula de la 
cuina. És de notar l’ampolla de vi negre



Article_

teix. A la taula de la cuina de casa amb la seva assistent, 
Maria Schlumpf, i un enginyer amic seu, Helmuth Schmid, 
van néixer de manera artesanal catèters i balons de ma-
terials i dissenys diversos, en sessions de treball fins ben 
entrada la matinada, on sovint no hi faltaven vi negre i 
formatge. Fabricaven a mà catèters específics, a mida de 
cada cas, estudiant abans  exhaustivament les imatges de 
les obstruccions que s’havien de dilatar, la qual cosa su-
posava realment un avenç de la medicina personalitzada. 

Després de nombroses dilatacions experimentals en ani-
mals, era el moment de tractar pacients. El dia 12 de fe-
brer de 1974 Grüntzig va fer la primera dilatació humana 
amb el seu catèter de baló inflable en l’artèria femoral 
d’un pacient de 67 anys amb una obstrucció greu i in-
capacitant. Van seguir nombroses dilatacions d’artèries 
ilíaques i femorals en pacients, amb millors dissenys dels 
catèters i dels balons. Explorant nous territoris en ar-
tèries més petites, Grüntzig va ser el primer en dilatar 
l’artèria renal d’un pacient. 

Sempre amb l’objectiu de dilatar artèries coronàries hu-
manes, primer va experimentar amb el seu catèter en co-
ronàries de gossos amb èxit. Els primers usos en humans 
van ser en pacients anestesiats i sotmesos a bypass co-

ronari, a tòrax obert, de manera que els cirurgians podien 
actuar d’immediat si hi havia problemes. Les dilatacions 
van ser exitoses. Tot estava a punt per fer el procediment 
en un pacient conscient, però hi havia una certa por en 
l’ambient per la possibilitat de complicacions cardíaques 
greus. Hàbilment, Grüntzig va aconseguir la complicitat 
del cap de cirurgia cardíaca, Ake Senning, que va dir una 
frase que es va fer famosa: “Endavant, Dr. Grüntzig. Si 
passa res, jo opero”. Així, el dia 16 de setembre de 1977 
es va fer a l’Hospital Universitari de Zürich la primera an-
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Última demostració a Zürich, 1980. Grüntzig és el tercer i Maria Schlumpf la quarta per la dreta, segona fila

Primer catèter de baló patentat per Grüntzig
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gioplàstia coronària en un pacient conscient, Adolf Bach-
man, de 38 anys, que tenia angina de pit greu i havia estat 
programat inicialment per cirurgia de bypass coronari. Va 
ser un èxit i al cap de pocs dies, per admiració general, 
el pacient va sortir caminant de l’hospital, asimptomàtic. 
Acabava de néixer la cardiologia intervencionista.

L’èxit va ser esclatant. Grüntzig va seguir fent angioplàs-
ties coronàries. Les seves presentacions als congressos 
europeus i americans aixecaven aplaudiments. Cardiòlegs 
d’arreu anaven a Zürich a veure els seus procediments en 
directe i a participar en els seus cursos de formació, on 
va demostrar una gran capacitat de lideratge i docència. 
L’angioplàstia coronària es va estendre, començant per 
Alemanya i els Estats Units. Grüntzig va patentar el seu ca-
tèter, que es va fabricar comercialment i ja no a la taula de 
la cuina. Però l’entusiasme mundial no era compartit per 
les autoritats de salut suïsses, que incomprensiblement hi 
eren reticents i li posaven moltes dificultats. Només podia 
tractar dos pacients per setmana i va arribar a denunciar 
que alguns morien mentre esperaven. Desencoratjat i fent 
bona la dita que ningú és profeta a la seva terra, va inten-
tar anar a treballar a varies universitats alemanyes, sense 
èxit. En contrast, li van ploure les ofertes de les millors 
universitats americanes, que van saber apreciar el seu 
gran potencial. 

Finalment l’any 1980 va anar a Emory University a At-
lanta (Georgia), amb el càrrec de professor de medicina 
i director de medicina cardiovascular. Allà va tenir tot el 
suport, fins i tot de la Coca Cola Foundation, per establir 
un ambiciós i actiu programa d’angioplàstia coronària. Va 
seguir amb la seva gran capacitat de treball, innovació i 
docència, fent unes 3000 angioplàsties en cinc anys. Va 
dir que la seva formació inicial en medicina interna i epi-
demiologia li permetien tenir una visió global del pacient 
i el curs de la malaltia, més enllà de l’intervencionisme 
coronari. Sempre va professar admiració per Charles 
Dotter, a qui considerava el seu mestre. Ambdós van ser 
nominats pel premi Nobel de Medicina l’any 1978. 
Al pic de la seva carrera i popularitat, la seva vida va aca-

bar tràgicament en un accident aeri pilotant el seu propi 
avió l’any 1985, als 47 anys. Alguns van dir que la fama 
i els diners li havien pujat al cap i que portava una vida 
pública i privada massa notòria. Va tenir dures batalles 
legals i financeres per les seves patents. S’havia divor-
ciat de la seva primera dona, que va tornar a Zürich, i es 
va casar amb una jove resident, que va morir amb ell a 
l’accident. Les circumstàncies de l’accident no van quedar 
clares i el seu germà Johannes Grüntzig, professor d’of-
talmologia a la Universitat de Düsseldorf, amb qui estava 
molt unit, fins i tot va insinuar sabotatge.

Andreas Grüntzig va ser un home d’una visió, capacitat 
de treball, lideratge i determinació extraordinaris. Com 
altres pioners, va tenir poc reconeixement dels seus i, 
sense defallir, va trobar-lo més enllà fins assolir el seu 
objectiu, fent bones la idea del pacient de Darmstadt i 
la profecia de Dotter. El seu mètode de tractament de la 
malaltia cardiovascular, l’angioplàstia amb baló, és una de 
les principals aportacions a la ciència del segle XX.

Rafael Masià
Cardiòleg

Grüntzig i la seva dona poc abans de l’accident mortal
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COM ES CONTRAU LA LEGIONEL·LOSI?
Aquesta malaltia acostuma a afectar a persones d’edat avançada o amb malalties de base. Els fumadors també són més 
susceptibles d’agafar-la.

La legionel·losi perjudica les vies respiratòries i, en alguns 
casos, pot arribar a ser molt greu. Les persones grans o 
immunodeprimides tenen un major risc de contraure-la.

A l’inici presenta símptomes semblants a la grip, com fe-
bre, mal de cap, tos i malestar general. Després, apareixen 
dificultats respiratòries. En el pitjor dels casos, la infecció 
deriva a una pneumònia que pot arribar a provocar la mort.

Aquesta malaltia està causada pel bacteri Legionel·la 
pneumophila; un microorganisme que viu a l’aigua, tant 
en ambients naturals com en diverses instal·lacions. 
Les aigües estancades i temperades n’afavoreixen la 
multiplicació.

El bacteri entra a l’organisme quan s’inhalen aerosols (di-
minutes gotetes d’aigua) que contenen una alta concen-
tració de Legionel·la pneumophila. Llavors, la legionel·la 
ens pot arribar als pulmons i provocar-nos la malaltia.

Aquestes diminutes gotes d’aigua contaminades es poden 
dispersar a l’aire a través dels sistemes de refrigeració 
grans que alguns edificis tenen a les teulades. També, a 
través de les instal·lacions d’aigua calenta sanitària, és a 
dir, de jacuzzis, dutxes...Els regs per aspersió i les fonts 
ornamentals també les podrien dispersar, però com que 
acostumen a funcionar amb aigua freda, tenen un risc més 
baix de transmetre la legionel·losi.

En cap cas es pot contraure la malaltia per estar en contac-
te amb algú que la pateix o per beure aigua amb el bacteri.
Els aires condicionats normals, els que tenim a la majoria 
d’espais, tampoc generen aquests aerosols i, per tant, no 
poden transmetre-la.

La millor forma de prevenir la legionel·losi és controlar les 
instal·lacions on pot proliferar el bacteri. La responsabili-
tat de fer-ho recau sobre els seus titulars,siguin adminis-
tracions o privats. 

Dipsalut ajuda els ajuntaments gironins a gestionar aque-
lles instal·lacions públiques del municipi considerades de 
risc. Periòdicament, l’Organisme en fa la neteja i desin-
fecció. També, controls analítics per veure si hi ha el bac-
teri. En el cas que es trobi, es realitzen immediatament 
actuacions per eradicar-lo i perquè no hi torni a proliferar. 
Mentre es duen a terme, per prevenció, s’impedeix als ciu-
tadans l’ús de la instal·lació afectada.

Dipsalut                                                                                                 

Tècnic de Dipsalut realitzant un control analític per detectar o descartar la 
presència de legionel·la



SETMANA DEL COR 2017
Aquest any que commemorem el XXV aniversari de Gicor,  
hem celebrat la XXI Setmana del Cor a Girona, entre el 30 de 
maig i el 4 de juny, ha estat una campanya en què tots els 
socis voluntaris de l’associació hi han pres part, d’una manera 
o d’una altra.

Conferència inaugural
La medicina en el cor de la novel·la històrica, a càrrec del 
periodista i escriptor Martí Gironell i Gamero. Va trac-
tar de manera magistral i al mateix temps intel·ligible 
i planera el tema del discurs, molt ben documentat i 
citant escriptors, al llarg del temps, que  han tractat 
arguments de medicina en les seves narracions. I així, 
el dia 4 de juny, a la biblioteca Carles Rahola, es va ini-
ciar aquest període de cinc dies d’un treball superior al 
que és habitual, sobre qüestions per prevenir les ma-
lalties del cor i informar-ne  de com hem de tenir cura 
de nosaltres mateixos i dels altres, en cas de qualsevol 
malaltia del cor.

Va assistir-hi la regidora de salut de l’ajuntament Dra. 
Eva Palau i també el president del Col·legi de Metges de 
Girona que, aquest any per 1a vegada, ha participat amb 
Gicor. 

Taller de cuina saludable
Va ser molt interessant i pràctic, l’empresa d’assessora-
ment alimentari AGAR va ser la responsable d’impartir-lo. 
Hi havia una dietista i una cuinera molt didàctiques i agra-
dables les dues. Els plats que es van cuinar van ser: Ama-
nida de carxofes amb alvocat, nectarina i vinagreta de nous 
i taronja. Verat a la papillota i llenties amb curri. Albercocs 
amb iogurt ecològic i xocolata negra.

De cadascun dels plats ens van donar la recepta. Les tres 
molt bones, tant pel gust com per a la salut i tenien molt 
bona presència, aconsellables per fer un àpat deliciós, es-
pecialment, ara a l’estiu.

Vides delicades
Acte que va tenir lloc per 1a vegada a Gicor. Va consistir en 
què una persona que pateix una malaltia de cor, en aquest 
cas la insuficiència cardíaca, expliqui als assistents la seva 
experiència de malaltia, com resol els seus problemes, què 
fa per mantenir-se actiu, la importància del tractament…i 
complementat amb un vídeo de la seva vida quotidiana i 

SETMANA DEL COR_
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Inauguració de la Setmana del Cor 

Preparant els menús del taller



amb d’altres de malalts de l’Estat espanyol. Es va acabar 
amb un debat entre pacients, públic assistent i un expert, 
en el nostre cas un cardiòleg, el Dr. Masià. El resultat de 
l’assistència va ser molt bo, es va omplir una sala de l’hotel 
Carlemany.

Estands informatius
Es van muntar els dies 1 i 2 de juny de 10:00 a 18:30  
a la pl. Miquel Santaló. Van disposar de l’estimable col-
laboració d’estudiants de la facultat d’infermeria i de 
la facultat de medicina de la UdG, en total 6 presències 
permanents, que van atendre de manera professio-
nal i amb cordialitat totes les persones que s’hi van 
apropar. D’estands, n’hi havia 4, destinats al càlcul del 
risc coronari amb les taules de Framingham-Regicor 
on s’aplicava a les persones menors de 74 anys que ho 
desitjaven i, a més es mesurava la pressió arterial a 
tothom qui volia.

El segon era el de reanimació cardiopulmonar que dispo-
sava d’un maniquí i un desfibril·lador on s’ensenyaven les 
maniobres que s’han de fer en cas que ens trobem una 
persona amb pèrdua sobtada de consciència.

En el tercer, amb l’ajuda de voluntàries de l’associació de 
malalties congènites AACIC-COR AVANT s’informava sobre 
cardiopaties infantils.

I finalment el quart, que va ser atès totes les hores per vo-
luntaris de Gicor que informaven i feien difusió de la nos-
tra associació distribuint revistes i fulletons sobre salut.
Es van atendre més de 300 persones, 64% eren dones.  
22% dels que se’ls va mesurar la pressió estaven hiper-
tensos en aquell moment, i se’ls aconsellava que es con-
trolessin amb al seu metge de família o amb la seva infer-
mera de referència.

Agraïm la participació de tothom qui va fer possible 
aquests dos dies intensos, de manera especial als vo-
luntaris de Gicor i tots els estudiants de la UdG que de 

manera generosa ajudaven amb qualsevol cosa que se’ls 
demanava.

Marxa saludable de Gicor i Col·legi de Metges
Com a cloenda de la Setmana del Cor, el diumenge 4 de 
juny, va tenir lloc la Marxa Saludable al castell de Sant Mi-
quel o a la Font del Ferro, segons les ganes de caminar dels 
participants.

Per 1r any, vam disposar de la col·laboració del Col·legi de 
Metges que a més de  regalar una samarreta tècnica, van 
portar participants que es van sumar a la marxa, junta-
ment amb el seu president, el Dr. Vilaplana.

Els inscrits varen ser uns 90, però segurament a causa de 
l’anunci de pluges fortes es van reduir a uns 70 participants.

A les 9:00 l’alcaldessa Sra. Marta Madrenas donà el tret 
de sortida des del Pont de Pedra i amb la motxilla de Gicor 
a l’espatlla s’inicià la marxa. Un 20% va anar a la Font del 
Ferro, la resta fins al castell de Sant Miquel.

En tornant, tots contents, varem recollir l’esmorzar i ens 
vam acomiadar fins el proper any.

09

SETMANA DEL COR_

Alcaldessa de Girona donant el tret de sortida a la marxa 
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Gicor ha estat convidat per tercer any consecutiu al Con-
grés Internacional d’Insuficiència Cardíaca que organitza  
CROI, FIGHTING HEART DISEASE & STROKE (fundació irlan-
desa que té per objectiu reduir l’impacte de les malalti-
es del cor). És un congrés que va dirigit a associacions de 
pacients de tot el món i ha estat centrat, aquest any, en 
una sola malaltia del cor com és la insuficiència cardíaca. Al 
congrés, han assistit representants de Canadà, EUA, Mèxic, 
Egipte, Líban, i també de la majoria de països europeus: 
Irlanda, Itàlia, França, Anglaterra, Alemanya, Noruega, Le-
tònia, Romania, etc. Per part de GICOR hi vaig assistir jo 
mateix, com a president, en representació de la nostra as-
sociació, i també com a secretari de CARDIOALIANZA junta-
ment amb la presidenta, Sra. Maite San Saturnino.

En aquest congrés es van debatre polítiques sanitàries i 
també es va parlar de la utilització de les noves tecnologies 
per generar coneixement de la malaltia, es va insistir en la 
implicació de les entitats governamentals perquè invertei-

xin en la  seva difusió,  ja que és una patologia que a causa de 
l’allargament de la vida està creixent en la seva prevalença. 

Aquest any, deu associacions van presentar una ponència  
cadascuna basada en alguna pràctica realitzada al seu país 
d’origen a fi de poder generar  intercanvis de coneixements 
i aprenentatges entre els uns i els altres. Per part del nos-
tre país, vam fer la presentació la Sra. Maite San Saturni-
no, presidenta de Cardioalianza i el que subscriu aquesta 
crònica , vam exposar el resultat d’un estudi realitzat l’any 
passat, denominat RETORN SOCIAL DE LA INVERSIÓ D’UN 
ABORDATGE  IDEAL  EN  INSUFICIÈNCIA CARDÍACA, en el qual 
hem tingut una implicació directa.

Aquest estudi parteix de la base que la insuficiència car-
díaca és una síndrome que afecta als àmbits físics, soci-
als, laborals i econòmics dels pacients que la pateixen, a 
més d’un alt impacte econòmic en el Sistema Nacional de 
Salut. Tot i que la mortalitat ha descendit en els últims 

PRESÈNCIA INTERNACIONAL DE  GICOR
III Congrés Internacional de Pacients d’Insuficiència Cardíaca (IC), celebrat a Galway (Irlanda) els dies 21 i 22 de juny.

Assistents europeus al Congrés
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anys, encara avui segueix tenint un pronòstic desfavorable, 
ja que als cinc anys, presenta una mortalitat del 50%. El 
seu objecte és la necessitat de desenvolupar intervencions 
que millorin el compliment terapèutic, evitin hospitalitza-
cions i millorin la qualitat de vida dels malalts. Ha estat 
promogut per CARDIOALIANZA,  l’ha realitzat l’Institut Max 
Weber i ha comptat amb el suport material de NOVARTIS. 

Els objectius són consensuar un abordatge ideal dels pacients 
amb IC en el Sistema Nacional de Salut i evidenciar el seu im-
pacte en termes clínics, assistencials, econòmics i socials. 

La metodologia que s’ha utilitzat és la següent: primer es van 
fer sis-centes enquestes a malalts amb IC de tot Espanya i 
als seus cuidadors i amb això es va veure com era l’afectació 
actual en la seva vida social i l’impacte en la salut del malalt. 
Posteriorment amb un equip multidisciplinari format per tots 
els sanitaris que intervenen en la malaltia com són metges 
de família, cardiòlegs, geriatres, urgències, medicina interna, 
infermeres de gestió, així com pacients, cuidadors, associaci-
ons de pacients i la pròpia administració sanitària, amb tots es 
va formar aquest equip que va estudiar com era l’abordatge 
ideal que s’hauria de fer per millorar la qualitat de vida dels 
malalts i reduir el cost sanitari. D’aquest equip van sortir mol-
tes propostes en les diverses àrees d’actuació de les quals, per 
qüestió d’extensió, se’n van escollir vint.  Aquestes actuacions 
afecten a tots els àmbits que intervenen en la patologia com 
són generals, urgències i hospitalització, atenció primària, 
cardiologia i medicina interna i generen dinou canvis positius 
per als pacients, per als seus cuidadors, per als professionals  
sanitaris i per al Servei Nacional de Salut. 

El resultat econòmic és que solament en el primer any, per 
cada euro invertit es recuperen 3,52 euros a causa de les 
millores introduïdes. 
 
He procurat explicar succintament aquest  treball que es-
perem poder presentar pròximament a GICOR, perquè cre-
iem que és un estudi important i impactant i que ha de 
generar reflexió sobre l’abordatge actual. 

Per primera vegada ho presentem Maite San Saturnino i jo 
al Congrés de Galway i certament va tenir molt bon aco-
lliment, tant per la seva novetat com per la seva utilitat, 
ja que per primera vegada es fa des d’un punt de vista so-
cial d’afectació del malalt i dels seus cuidadors informals 
(cònjuge, fills, parents, etc) i des del punt de vista de les 
associacions de pacients, que a més, com ja hem repetit 
en nombroses ocasions, els nostres objectius no solament 
se centren en l’ajuda al malalt de cor i a crear activitats 
cardiosaludables, sinó també a crear estudis d’opinió amb 
cert relleu que puguin tenir efecte polític i generar  conei-
xement sobre les malalties de cor. 

Des d’aquí vull agrair a l’organització del congrés i a la 
fundació CROI de Galway, l’oportunitat que m’han propor-
cionat per donar a conèixer aquest estudi, i als nostres 
col·legues mundials per les felicitacions que rebem.

Tomás Juan Fajardo Sarret
President de Gicor

Tomás Fajardo i Maite San Saturnino fent la seva presentació
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LA CARDIOLOGIA A GIRONA
Transcripció i títol de la conferència del Dr. Brugada.

Resum del contingut de la conferència pronunciada pel Dr. Ra-
mon Brugada, cap del Servei de Cardiologia de l’Hospital Josep 
Trueta i del de Santa Caterina,  sobre LA CARDIOLOGIA A GIRONA. 

Per la transcendència que té per nosaltres com a hipotètics 
usuaris d’aquest servei, transcrivim de la seva conferència  
les dotacions de què disposarà el Servei de Cardiologia del 
Trueta en un futur proper.

Unitat D’ARÍTMIES, està prevista l’obertura aquest any, amb 
la incorporació de dos electrofisiòlegs i les infermeres ne-
cessàries, i amb un pressupost d’obres de 2 milions d’eu-
ros. Cobrirà dues vessants, l’estudi i tractament per ablació 
d’arítmies i la implantació i seguiment de desfibril·ladors 
(DAI).

Unitat D’IMATGE, consolidar-la i integrar-hi des del cor fins  
a la biologia molecular perquè, a més, de diagnosticar es pu-
gui fer recerca.

HEMODINÀMICA intervencionista coronària que ara funciona 
molt bé, el 60% dels infarts ingressats s’han tractat seguint 
el protocol del codi infart a hemodinàmica , segons dades del 
2016. El 2016 s’han atès més casos amb codi infart al Trueta 
que a l’Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona. Desenvo-
lupar l’hemodinàmica intervencionista estructural, sobre 
vàlvules cardíaques i altres estructures com el septe inte-
rauricular i orelleta esquerra. Està previst aquest any iniciar 
la implantació de vàlvules aòrtiques artificials per catèter 
(TAVI), sense cirurgia.

MARCAPASSOS. Segueix la unitat actual de marcapassos molt 
activa. Considerar la implantació i seguiment de marcapas-
sos sense cable i subcutanis. Seguiment i monitoratge des 
de casa.

Unitat d’INSUFICIÈNCIA CARDÍACA que fa temps que funciona 
i bé. Interessa que creixi. Els malalts es controlen més bé  i 
s’eviten moltes recaigudes i ingressos.

El Dr. Brugada i púbic assistent a la seva conferència
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Unitat de CARDIOPATIES CONGÈNITES, tot i que és una àrea 
molt complexa, el que es vol és reforçar-la perquè no s’ha-
gin d’enviar malalts a Barcelona i es facin tots els controls 
necessaris al llarg de la vida dels pacients pediàtrics i adults 
al mateix hospital.

CIRURGIA CARDÍACA, s’està consolidant. Actualment s’opera 
3 dies a la setmana. No es pot operar més per falta de llits, a 
hores d’ara ja se n’han demanat més per operar a Girona tota 
la demanda que es genera a la regió.

REHABILITACIÓ CARDÍACA, desplegar-la definitivament, és una 
eina imprescindible per tornar a agafar confiança després de 
patir un atac de cor. Fins ara només se n’han fet un 4%. Està 
previst augmentar cada any fins arribar a la consolidació total. 
L’objectiu d’aquest any és que un 20% del total dels malalts 
se’n beneficiïn.

GENÈTICA CARDIOVASCULAR, acabar de consolidar-lo per in-
vestigar sobre la mort sobtada associada  als nadons i a les 
persones joves (U. Cardiopaties familiars). Actualment s’es-
tudien pacients de tot Catalunya.

DOCÈNCIA, potenciar-la  en la formació dels residents, fu-
turs cardiòlegs, dels estudiants de medicina...  La facultat de 
Girona és molt bona, des del 2008 en què va començar la 1a 
promoció de metges, molts han apreciat la cardiologia fins al 
punt que l’han volgut triar com especialitat.

Potenciar ELS PROJECTES DE LA COMUNITAT i això les associ-
acions de pacients ho fan molt bé. Treballar colze a colze amb 
les associacions de malalts sobretot a l’hora de fer reivindica-
cions en l’àmbit de la cardiologia que depenen de la política.

Potenciar LA RECERCA, imprescindible per avançar, per 
exemple de què es moren les persones. Treballem amb els 
nous models cel·lulars i el que es pretén és reproduir òrgans 
nous a partir de les pròpies cèl·lules. Ara una cèl·lula de la 
pell, la programen de nou seguint el conjunt de procediments 
per a la reproducció d’una cèl·lula del cor i acaba bategant.

UN PROJECTE COMPETITIU, va dir que havia de ser l’hospital 
Trueta. Actualment es treballa igual o més, en algunes especi-
alitats, que en grans hospitals de Barcelona i amb menys pres-
supost i per tant, menys recursos. Perquè sigui competitiu 
s’ha d’apujar el nivell que té i igualar-lo amb els grans de Bar-
celona, això és una decisió política i s’ha d’aconseguir. Només 
així  podrà competir, de veritat perquè tindrà igual pressupost.

Finalment va parlar DEL NOU TRUETA. Es va definir amb cla-
redat  sobre on s’hauria d’ubicar. Seguint la línia iniciada al 
punt anterior, va dir que aquesta és una gran oportunitat 
perquè la regió de Girona tingui un centre d’excel·lència d’alt 
nivell, com els de Barcelona. I només serà possible si s’unei-
xen en un sol complex el nou Trueta, el Santa Caterina, la facul-
tat de medicina i la d’infermeria, el centre de recerca (IdIBGI) 
i altres institucions, superant actituds localistes i tenint una 
visió global de zona metropolitana de Girona i de regió sani-
tària. En aquest sentit, va lamentar que hi hagi moviments 
dirigits a fer el nou Trueta a Domeny, que perpetuaria la 
fragmentació actual i posaria en perill la consecució del cen-
tre d’alt nivell que Girona necessita.

I va acabar fent aquesta cita: No treballis mai pels possibles 
agraïments de la feina feta. Treballa perquè t’engresca la feina 
que hi ha per fer.

Dr. Brugada
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Agraïments a la Maria Casacuberta
Les nostres felicitacions a la Maria per haver obtingut el 1r. pre-
mi del Concurs de Relat Curt de la Federació Catalana del Volun-
tariat amb el seu escrit titulat “Descoberta del voluntariat”. Es 
tracte d’un relat basat en una excursió de Gicor. El premi en 
metàl·lic li donava dret a comprar qualsevol article i va decidir 
compartir-lo amb la gent de l’associació. Moltes gràcies.

Esquema d’activitats del 2n quadrimestre
El present quadrimestre ha quedat reduït, pel que fa a les 
activitats habituals de Gicor, gairebé només al mes de maig. 
Això ha passat perquè hem dedicat totes les energies a la 
Setmana del Cor, i, per tant, ja no ha quedat espai, el juny,  per a 
les accions comunes regulars.

El maig es va fer una excursió a Villafranca del Conflent i 
les grottes des Canalettes (França). Caminades, dues, a Ravós 
del Terri i per les dues riberes de l’alt Onyar. Conferències -Ter-
túlies, el Dr. Ramon Brugada, cap de servei de cardiologia 
de l’Hospital Dr. Josep Trueta i de l’Hospital Sta. Caterina, a 
la biblioteca Carles Rahola ens va parlar de “La cardiologia 
gironina”.

El club de lectura va complir la programació de maig i juny, i el 
grup de passejades el va realitzar el maig i part de juny.

Durant el mes de juny alguna comissió va celebrar l’acabament 
de curs amb un dinar de germanor, com ara la de gimnàs. Tam-
bé tots els socis de Gicor que vam voler i poder ens vam reu-
nir el dia 22 en un dinar d’amistat i d’acomiadament d’aquest 
curs i per desitjar-nos molt bon estiu.

I el juliol i l’agost es consideren vacances, tot i que el despatx 
de Gicor, el mes de juliol romandrà obert els dies feiners de 5 
a 7 de la tarda, i l’agost l’hotel d’Entitats estarà tancat.

Reunió comissió amics del Trueta
Es va reunir el 5 de maig passat. Els temes importants tractats: 
Crear una comissió de mecenatge que regularà les donacions a 
l’hospital, sota el lema FEM+TRUETA. Qui faci una donació superior a 
3000 euros tindrà una placa al costat dels ascensors.

Informen que han robat els rètols “Hospital sense fum” i el gerent 
lamenta que encara hi ha treballadors que no compleixen aquesta 
norma. Faran una nova campanya d’informació i sensibilització.

Informació de les obres que s’estan fent, com el laboratori d’elec-
trofisiologia que esperen que el novembre que ve estigui acabat. 
De les que s’han acabat i de les que començaran aquest any. 
 
Nota
En virtut de l’acord que hem firmat amb Asisgrup, els socis de GICOR 
tenen un descompte del 40%  en consultes d’atenció psicològica.

La Maria llegint el seu relat guanyador

El grup, en una de les seves caminades





Obert de 10:00am a 10:00pm.
Oci & restaurants fins a l’1:00am.

122 BOTIGUES

www.espaigirones.com

GAUDINT DE GIRONA, GAUDINT DE L‘ESPAI
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