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DIFTÈRIA
El síndic de greuges proposa que Salut tingui un 
control dels menors que no estan vacunats
Ribó vol un sistema que diferenciï entre els que no ho estan
per problemes mèdics o decisió familiar.> PÀG 2

RECERCA
Premien un projecte per seguir prematurs
El treball reconegut pel VHIR està desenvolupat conjuntament per l’IDIBGI i
la Universitat de Girona i facilita el control de les constants vitals> PÀG 3

DIJOUS, 16 DE JULIOL DE 2015
AMB LA COL·LABORACIÓ DE DdG

A/E salut.diaridegirona@epi.es COORDINA: ALBA CARMONA

OPERACIÓ PIONERA El cardiòleg Josep Brugada ha implantat per primera
vegada a les comarques gironines un desfibril·lador automàtic cardíac. Quan
l’aparell detecta una arítmia cardíaca maligna, envia una descàrrega elèctrica al cor
que restableix el ritme cardíac normal, fet que veita el que pot ser una mort sobtada. 

El cardiòleg Josep Brugada ha
implantat per primera vegada a les
comarques gironines un desfi-
bril·lador automàtic cardíac. L'o-
peració, que es va fer el dia  de
juny a la Clínica Girona i en què
també va participar el doctor Josep
Maria Tolosana, es va practicar a
una pacient de  anys que tenia
un elevat risc de mort sobtada. La
dona va ser donada d'alta a les 
hores de l'implant de l’apa-
rell en bon estat de salut
i sense patir compli-
cacions.

Segons explica
el cardiòleg de Ba-
nyoles Josep Bru-
gada, director mè-
dic de la Unitat d'A-
rítmies de la Clínica
Girona, l'aparell im-
plantat està connectat
amb un cable a l'interior del
cor i escolta i monitoritza de ma-
nera permanent el ritme cardíac.

«En cas que l’aparell detecti
que el ritme cardíac s’accelera per
sobre d’una determinada fre-
qüència, el que indica que el pa-

cient té una arítmia cardíaca ma-
ligna, l’aparell de forma automàtica
envia una descàrrega elèctrica al
cor que restableix el ritme
cardíac normal i evita
així el que podria aca-
bar com una mort
sobtada. 

Aquests aparells
s’utilitzen en pa-
cients que presen-
ten un risc elevat

de patir una
mort sobta-

da en gene-
ral per malal-
ties cardíaques que
es poden acompa-
nyar d'arítmies
malignes», detalla

Brugada, que tam-
bé és consultor sè-

nior del Servei de Car-
diologia de l’Hospital

Clínic de Barcelona i director
mèdic de l’Hospital pediàtric Sant
Joan de Déu de Barcelona. 

Fins ara els pacients que re-
querien aquests tipus d'implants
es traslladaven a Barcelona, ara po-
dran ser operats a la demarcació.

La pacient a qui es va implantar
l'aparell desfibril·lador automà-
tic cardíac havia patit una arít-

mia maligna i va ser recupe-
rada al domicili pels ser-

veis d’emergència; te-
nia però, per tant,
un risc elevat de
patir noves arít-
mies cardíaques
malignes i de tenir
una mort sobtada. 

Amb l'implant,
explica el metge, «a

partir d'ara tindrem la
certesa que en cas que tingui

una arítmia maligna, aquesta serà
eliminada de forma automàtica
per l’aparell i s’evitarà la possibili-
tat de degeneració en una mort
sobtada».

L'únic tractament 
Els tres germans cardiòlegs Bru-
gada, Josep, Pere i Ramon, són els
artífexs de la prevenció de la co-
neguda com a síndrome Brugada,
un trastorn genètic del sistema
de conducció elèctrica del cor que
presenta certa predisposició a rit-
mes cardíacs més ràpids del nor-

mal. Aquestes arítmies ventriculars
impedeixen la correcta circulació
sanguínia, i provoquen la pèrdua
de coneixement i, conseqüent-
ment, la mort sobtada del pacient
al cap de pocs minuts. 

Aquesta arítmia cardíaca és la
causant d’entre un  i un  de to-
tes les morts sobtades, i de fins a un
 de les morts sobtades que es-
devenen en cor normal, és a dir,

sense que el pacient hagi patit
cap cardiopatia prèvia.

Gràcies a aquest descobriment
els nous pacients que es detecten
tenen un perfil més controlat, de
manera que s'ha aconseguit reduir
fins a la meitat les taxes de mort
sobtada. Avui en dia el desfibril·la-
dor automàtic implantable és l'ú-
nic tractament eficaç per revertir
les arítmies. 
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Imatge radiològica del desfibril·lador implantat. 
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Josep Brugada implanta
per primer cop a Girona
un desfibril·lador cardíac

L'aparell detecta les arítmies cardíaques malignes per evitar la mort
sobtada del pacient L’operació es va fer al juny a la Clínica Girona
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DE LES MORTS 

sobtades estan 
causades per una 
arítmia cardíaca

AVENÇ 

Fins ara els pacients
gironins s’havien de

traslladar a
Barcelona per a un
implant d’aquesta

mena
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