
La mesura permetr~ descongestionar els serveis de radiologia de l’Hospital General de Vic i el CAP Osona

LesABS de Manlleu i Torelló, i el

CAP de :[’aradell faran ecografies
Vic

Arola Cumeras
Fer-se una prova diagn6stica
tan habitual com una ecogra-
fia ser~ més accessible a par-
tir d’ara a Osona. Els usuaris
podran adregar-se, a partir de
I’1 de juny, a I’ABS Manlleu
i a I’ABS Vall del Ges, a Tore-
I16, per sotmetre’s a certs
tipus d’ecografia. El CAP
Taradell, com a tercer punt,
s’afegir~ al projecte a partir
del setembre. La iniciativa es
va donar a con/~ixer dimecres
a I’ABS Vall del Ges, on el seu
"coordinador, Mari~ Esquerra,
és un dels metges de família
que ha rebut formació per
poder realitzar ecografies
de les anomenades "de bai-
xa complexitat". El doctor
Vicen(; Canal i la doctora
Anna Rodríguez seran els
encarregats de fer les proves
a Manlleu i a Taradell, res-
pectivament, amb els nous
ec6grafs que s’han adqui-
rit "gr~cies a l’efici~ncia
dels professionals", va dir
Albert Planes, director del
Servei d’Atenció Primaria
d’Osona. El projecte, que el
doctor Esquerra va qualifi-
car d’"ambiciós i pionera
Catalunya", és un treball con-
junt que també ha implicar
els caps de servei de radio-
Iogia del CAP Osona, Rafael
Cruxent, i el seu hom61eg
a l’Hospital General de Vic,

’Joaquim Maideu.
El principal objectiu de la

proposta de descentralització.
és "descongestionar els dos
centres que actualment fan
radiologia a Osona", com són

-cografies a I’Atenc~o
Primaria d’Osona

Albert Planes, al centre, acompanyat de Maria Esquerra i Joaquim Maideu, en la presentació de la reforma

l’Hospital General de Vic i
el CAP Osona, també a Vic.
Actualment, l’espera es pot
allargar."més de tres mesos",
la qual cosa, segons el doctor
Maideu, es pot pal-liar si "els
especialistes s’estalvien de
fer un percentatge d’ecogra-
fies senzines, reservant-se
per a les més difícils i dele-
gant la resta". Es calcula
que el projecte permetra
realitzar, cada any, prop d’un
miler d’ecografies de baixa
complexitat, la qual cosa se
situa"entre una tercera i una
quarta part de les que es fan
anualment en un centre com
el CAP Osona".

El projecte ha estat recone-
gut amb el premia la inno-
vació en processos d’atenció
i organització, en atenció
primaria del Departament
de Salut i la Societat Cata-
lana de Medicina Familiar i
Comunitaria.

Quines ecografies?

vic Només el CAP Osona
i l’Hospital General de
Vic tenen metges espe-
cialitzats en radiologia
per poder dur a terme
tota mena d’ecografies.
Algunes d’elles, com les
relacionades amb l’estudi
del cancer, él seguiment de
I’hepatopatia cr6nica ~van-
qada, I’abdomen i escrot
aguts, i les ecografies en
edat pedihtrica s’hi hauran
de seguir fent. Tal com
assenyala Albert Planes,
director del Servei d’Aten-
ció Primaria d’Osona, "de
moment a les ABS Manlleu
i Vall del Ges es comenta-
r~ per tres regions" com
són "les tiroides, I’abdo-
men i I’escrot" per poder
diagnosticar"patologies
de tipus quístic, o pedres
a la bufeta o al ronyó".
Planes diu que tamlJoc no "
se’n faran de relacionades
"amb l’embaras ni amb
malalties del cor".
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