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Els vicepresidents del con-
grés –els doctors Antonio
Tapia i Vicente González–
van explicar ahir que el ti-
pus d’intervencions d’es-
tètica que s’han vist més
afectades per la crisi són
aquelles que les clíniques
privades ofereixen a través
de línies de crèdit. Els dos
portaveus hi van afegir que
la situació econòmica tam-
bé repercuteix en la cirur-
gia plàstica i reparadora
que es practica en la sani-
tat pública, perquè els pa-
cients no volen córrer el
risc de perdre la feina a
causa d’una llarga baixa
mèdica, una situació molt

freqüent en aquest tipus
d’intervencions. Els orga-
nitzadors del XLV Con-
grés de la Societat Espa-
nyola de Cirurgia Plàstica,
Reparadora i Estètica
(Secpre) van aprofitar
l’esdeveniment per reivin-
dicar la presència de més
especialistes de cirurgia
plàstica als hospitals pú-
blics catalans, on hi ha un
total de 37 professionals.
Van indicar que a Catalu-
nya correspon a un espe-
cialista per cada 200.000
habitants, una situació ben
diferent de la de la comu-
nitat de Madrid, on la ràtio
és d’1per cada 100.000.

La crisi econòmica
fa disminuir el

nombre d’operacions
d’estètica en un 30%

350 especialistes, reunits a Girona

NÚRIA ASTORCH / Girona
● Els centres de cirurgia estètica també han notat els
efectes de la crisi, i en el darrer any la demanda d’opera-
cions ha baixat entre un 15% i un 30%, segons van reco-
nèixer ahir els organitzadors del XLV Congrés de la So-
cietat Espanyola de Cirurgia Plàstica i Estètica que se ce-
lebra a l’Auditori de Girona amb 350 professionals.

● Clínica Girona posarà en funciona-
ment aquest estiu una nova unitat
d’arítmies amb el prestigiós cardiòleg
banyolí Josep Brugada, director mèdic
del Clínic de Barcelona. Aquesta unitat
farà dos tipus de procediments: estudis
electrofisiològics –diagnòstics per a
pacients que han tingut síncopes, dels
quals se sospita de la presència d’una
disfunció elèctrica o bé per als que han
tingut crisi de palpitacions– i estudis
terapèutics (ablació amb radiofreqüèn-

Un dels estands de l’auditori, amb motiu de la reunió de cirurgians estètics. / JORDI SOLER

cia) destinats a curar de manera defini-
tiva diferents formes d’arítmia. Aques-
ta tècnica és efectiva per curar comple-
tament un 98% dels pacients amb
aquest tipus de problemes, els quals fa
anys que tenen taquicàrdies. En aquest
cas, l’ablació fa referència a un proce-
diment que es fa amb anestèsia local
mitjançant la introducció de catèters a
través de la vena o artèria femoral, i el
pacient pot iniciar l’activitat normal en
24 hores.

Unitat d’arítmies a la Clínica Girona

● Girona. CCOO ha
convocat pel 8 de juny
una vaga a l’ensenya-
ment concertat, ja que,
segons afirma, «s’ha
decidit també retallar
el sou de les persones
que treballen a paga-
ment delegat als cen-
tres concertats».
CCOO destaca que
queden afectats pel
canvi en les condi-
cions per accedir a la
jubilació parcial. / M.C.

BARCELONA
Convoquen vaga a
escoles concertades

● Girona. La UdG va
fer ahir la sessió de
claustre i un dels
punts va ser el pro-
cediment de modifi-
cació dels estatuts.
Aquesta modificació
s’aprofitarà per ade-
quar-los a una gestió
més àgil. També des-
taquen dues propostes
de campus d’excel-
lència internacio-
nal. / M.C.

GIRONA
La UdG modificarà
els estatuts


