
Clínica Girona ofereix des de l’a-
bril de  un nou servei de
 diagnosi per la imatge altament
especialitzat i pioner a Catalunya:
la Ressonància Vertical. Des de la
posada en funcionament de l’apa-
rell, que és referent al país, mutua-
listes i particulars de tot Catalunya
i també molts de fora, es desplacen
fins al Servei de Ressonància Mag-
nètica de Clínica Girona per fer-se
aquesta prova, sense llista d’espe-
ra.   

D’ençà l'abril del  en l'equi-
pament vertical s'han realitzat pràc-
ticament . exploracions i  en
bipedestació (dempeus), de les
quals el  són de columna i el
 de genoll. La demanda ha
anat augmentat a mesura que s'han
vist els beneficis en la millora dia-
gnòstica, per part dels metges pres-
criptors. Poder fer la ressonància es-
tirat, i també dempeus, té molts
avantatges per l’evolució del dia-
gnòstic, ja que es pot observar amb
total precisió com afecta el pes
corporal les diferents articulacions
o zones del cos a explorar.  

Segons els radiòlegs Joan Carles
Vilanova i Joaquim Barceló, caps del
Servei: «S'han analitzat els resultats
de les primeres  exploracions i
s'ha vist un canvi en el diagnòstic de
fer l'exploració dempeus a fer-la
amb el pacient estirat. Aquests
canvis de diagnòstic s’han vist en un
 dels casos, especialment en els
de columna lumbar. I és més: ara
estem veient que també existeix un
canvi important en explorar la co-
lumna cervical, sobretot en pa-
cients que han sofert accidents de
trànsit, amb el mecanisme de "fue-
tada" cervical”. En combinar les
dues postures a la ressonància (en
horitzontal i en vertical) ens permet
veure els canvis de posició de la co-
lumna i que provoquen els dolors
que es pateixen especialment en la
posició dempeus». 

Els avantatges de fer-se «una
Ressonància dempeus». L’aparell
de Ressonància Vertical de què
disposa Clínica Girona és de ca-
racterístiques molt diferents als

aparells que fins ara existeixen. La
principal diferència consisteix  que
permet estudiar el cos humà en po-
sició vertical, de peu dret, que  és la
posició anatòmica natural i la més
fisiològica.  

Fins ara, els equips de Resso-
nància Magnètica únicament po-
dien estudiar el cos humà en la po-
sició estirada. En aquesta posició es-
tirada s’ha vist que algunes malal-
ties o causes de dolor lumbar, com
les hèrnies discals,  deixen d’evi-
denciar-se quan el pacient s’estira;
en canvi, en la posició dempeus són
més evidents, especialment les
hèrnies discals.   

El percentatge d’hèrnies discals
detectades amb aquest nou siste-
ma de Ressonància Magnètica en
càrrega és proper al . Segons els
doctors Barceló i Vilanova: «Això
suposa no tan sols millorar l’eficà-
cia  diagnòstica, sinó fins i tot els
mateixos tractaments».  El nou
aparell vertical és molt adient tam-
bé per avaluar altres àrees, com ara
les articulacions de genoll i  turmell,
que suporten una càrrega signifi-
cativa del pes corporal.  

Clínica Girona s’ha pogut dotar
d’aquest innovador aparell de Res-
sonància Vertical en haver estat
seleccionada la Unitat de Resso-
nància Magnètica de Clínica Giro-
na, dirigida per els Drs. Joan Carles
Vilanova i Joaquim Barceló, com a
centre de referència tant espanyol
com de tot Iberoamèrica en la for-
mació i investigació dels estudis de
la columna vertebral en ressonàn-
cia magnètica vertical.
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La Ressonància Vertical de Clínica Girona
també atreu pacients de fora de Catalunya
Des de la posada en funcionament de l’aparell, el 2009, mutualistes i particulars en fan ús i sense llista d’espera 

Més de 16.000 persones han
participat en els actes com-

memoratius del 75è Aniversari de
la fundació de Clínica Girona que
s'ha estat desenvolupant des del
mes de març de 2009. L'activitat
més nombrosa quant a públic ha
estat l'Exposició Històrica «Clínica
Girona 75 anys», instal·lada a la
Planta Noble de l'edifici, per la qual
transiten cada dia centenars de
persones. Inaugurada el mes de
març de 2009, la  mostra ha estat
visitada per més de 13.500 perso-
nes i com que l'interès despertat
no ha minvat, Clínica Girona la man-
tindrà durant tot aquest any 2010
de manera permanent. El altres ac-
tes més multitudinaris van ser: el
Sopar de Gala que va aplegar més
de 900 persones al Pavelló de Fon-
tajau i el Concert Benèfic de cloen-
da amb més de mig miler de perso-
nes a l'Auditori de Girona, així com
la Festa popular infantil, amb quasi

500 persones o la Marxa popular i
botifarrada, amb uns 400 partici-
pants.  

A aquestes xifres cal afegir el
públic que ha assistit a les diverses
conferències i jornades mèdiques

organitzades entre els mesos de
març i desembre. En total més de
16.000 persones hauran passat
pels actes commemoratius del
75è aniversari de Clínica Girona. 
GIRONA |DDDG

�

Més de 16.000 persones han participat en el 75è aniversari 
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Noves possibilitats de la diagnosi per la imatge que ofereix la Ressonància Vertical de Clínica Girona

CLICKARTFOTO

El Sopar de Gala, amb més de 900 persones al pavelló de Fontajau.
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El nou aparell.
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