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L’Institut d’Oftalmologia de la
Clínica Girona ha adquirit un Op-
tomap de nova generació amb
auto!uorescència de cam ampli.
Aquest aparell és, de moment, el
més nou i potent de tot l’Estat es-
panyol en el diagnòstic de patolo-
gies a través de la retina. Amb
aquesta nova tecnologia els espe-
cialistes poden diagnosticar de
manera precoç qualssevol malal-
tia o anomalia ocular, que amb les
exploracions convencionals eren
més difícils de detectar i requerien,
en molts casos, altres proves com-
plementàries. Entre els avantatges
del nou mètode de diagnosi "gu-
ra, a més de la precisió en el diag -
nòstic, el fet que és indolor i no in-
vasiu pel pacient. 

Oftalis, l’Institut d’Oftalmolo-
gia de Clínica Girona, ja compta-
va amb un Optomap des de feia #
anys, que també va ser el primer en
entrar en funcionament a Girona.
Ara adquireix un nou aparell de
darrera generació que a les quali-
tats de l’Optomap afegeix una ma-
jor resolució i la possibilitat de
realitzar auto!uorescència reti-
niana. 

Segons l’especialista en retina i

diabetis ocular de l’Institut d’Of-
talmologia de la Clínica Girona, el
doctor Miguel Àngel Zapata, «l’au-
to!uorescència és capaç de valo-
rar l’estat metabòlic és a dir l’acti-
vitat, d’un dels teixits més impor-
tants de l’ull, l’epiteli pigmentari de
la retina. Això ens permet observar
zones retinianes amb molt poca
activitat i zones on hi ha una acti-
vitat augmentada que pot causar
un dany futur a la retina. Aquesta
prova no només ens mostra una
imatge de la retina que a més ens
permet estudiar el seu estat fun-
cional». 

Es tracta per tant, d’un mètode
de diagnosi e"caç i no invasiu, per
la qual cosa no tenen complica-

cions ni inconvenients per al pa-
cient. Des del punt de vista clínic
l’Optomap és una nova eina per di-
verses patologies, ja que facilita el
diagnòstic i millora el control evo-
lutiu, però sobretot facilita l’estu-

di en retina perifèrica pels casos de
diabètis ocular, despreniment de
retina, tumors intraoculars i ma-
lalties vasculars retinianes. De fet,
actualment la Clínica Girona i
l’Institut d’Assistència Sanitària

treballen en un estudi comú sobre
la detecció precoç de l’Alzheimer,
i el nou aparell adquirit hi juga un
paper fonamental ja que permet
fer escàners de retina i observar el
problema. 

GIRONA | F.B.

La Clínica Girona obté l’aparell més nou de l’Estat
per diagnosticar patologies a través de la retina

Es tracta d’un Optomap d’última generació, que té més resolució i permet detectar precoçment qualsevol malaltia ocular

La nova màquina, en una sala de la Clínica Girona. 
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AVANTATGE
Útil per a la detecció de malalties
com la diabetis o l’Alzheimer

El nou Optomap és útil per la
detecció de malalties com la

diabetis o l’Alzhèimer. A banda d’ai-
xò, també permet diagnosticar amb
menys temps la major part de les
anomalies oculars. 



LA CLAU

La Unitat de Treball Social de l’À-
rea Bàsica de Salut (ABS) de Pe-
ralada ha atès "ns el mes de no-
vembre d’aquest any un total de
$%& visites, gairebé el doble que du-
rant tot el '(%(. Les tramitacions de
dependència, les atencions do-
miciliàries o l’assessorament pel
que fa problemes relacionats amb

la salut són de les actuacions més
sol·licitades pels usuaris de la Uni-
tat de Treball Social d’Albera Salut,
que des de la seva posada en mar-
xa, l’any '((), ha realitzat un total
de '.$)* visites.  

Dels &.((( usuaris dels catorze
consultoris que gestiona l’Àrea
Bàsica de Salut (ABS) de Peralada,
una part important són persones

d’edat avançada que presenten
algun tipus de dependència o amb
malalties cròniques que precisen
d’algun tipus de suport i assesso-
rament per poder accedir als di-
ferents recursos que els serveis
socials posen al seu abast. El pro-
gressiu augment de l’activitat de la
Unitat de Treball Social s’ha vist re-
!ectit amb aquesta crescuda. 
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La unitat de Treball Social d’Albera Salut
atén el doble de visites que l’any 2010
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