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SALUT
�La depressió, que afecta el

14% dels gironins, centra la
campanya del Dia Mundial de

la Salut que se celebra avui
arreu del món

�La psicòloga Imma Riu
explica què és la depressió, així

com els factors que la poden
provocar, els símptomes i els

tractaments a seguir
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a bona tasca diària
dels professionals del
servei de la unitat
d’estudi de la memò-

ria (UEM), l'han consolidat com
un servei de referència. En
aquests  anys han atès a les
consultes externes i instal·lacions
de la Clínica Girona més de .
pacients. La prioritat del servei
ha estat sempre aspirar a propor-
cionar la major eficàcia en els
diagnòstics i tractaments, i oferir
el millor tracte des de el màxim
respecte al pacient.

El doctor Moreno, neuropsi-
còleg de la UEM, ens explica les
conclusions a les quals han arri-
bat després d’analitzar els diag-
nòstics i seguiment de tots els
pacients atesos per la unitat du-
rant la seva primera dècada de
funcionament.

Del conjunt de persones de
més de  anys que han estat vi-
sitades a la UEM, el  presen-
ten alteracions importants de la
memòria i d’aquest  aproxi-
madament la meitat desenvolu-
paran amb el pas del temps una
demència, generalment la més
comuna d’elles, l’Alzheimer.

A partir dels vint anys comen-
cem a patir una pèrdua neuro-
nal, fet que afecta sobretot la
 memòria recent. D’aquesta ma-
nera s’explica que la gent gran
pugui recordar nítidament suc-
cessos de la seva infància i tan-
mateix oblidar informació re-
cent. Aquest fet, aparentment
contradictori, és normal i forma
part de procés natural de l’enve-
lliment.

És molt important saber quan
els problemes de memòria són
deguts al deteriorament propi de
l’edat o estan causats per algun
tipus d’alteració o trastorn orgà-
nic. Per sort, tot i que algunes ve-

gades aquets trastorns són greus,
la pèrdua de memòria que com-
porten poden ser recuperats to-
tal o parcialment amb el tracta-
ment i rehabilitació adequats.
D’aquesta forma com abans es
conegui la causa, més satisfactò-
ria serà la recuperació.

Tot plegat es pot detectar mit-
jançant diverses proves, les quals
«pretenen detectar qualsevol ti-
pus d’anomalia de la memòria,
sigui quina sigui la zona neuro-
nal afectada». Un cop fet el diag-
nòstic, els especialistes determi-
nen si el pacient necessita algun
tipus de tractament no farmaco-
lògic (per exemple, acostumar-se
a fer exercicis d’estimulació cog-
nitiva per a potenciar la memò-
ria), i si cal, a part fer el tracta-
ment amb medicació.

Les revisions de la memòria,
diu el Dr. Moreno, «són el primer
pas per a la detecció de l’Alzhei-
mer o d’altres tipus de demèn-
cies, i també permeten saber si
es té la memòria en bones condi-
cions, cosa que dona tranquil·li-
tat». Normalment, explica el
neuropsicòleg, és important, per
evitar el deteriorament de la me-
mòria, practicar exercici de for-
ma regular, portar una alimenta-
ció equilibrada, moderar el con-
sum d’alcohol, no fumar, respec-
tar les hores de son necessàries,
participar en activitats socials, no
deixar mai d’intentar aprendre
coses noves i sobretot estimular
constantment el cervell.

A més, cal tenir present que
els oblits poden presentar-se a
qualsevol edat i han de ser ava-
luats per especialistes amb el fi
de determinar la causa dels ma-
teixos. 

Els problemes mnèsics poden

presentar-se per ansietat, de-
pressió i estrès, però també per
Alzheimer o per altres demèn-
cies. La demència no és un pro-
cés normal de l’envelliment, és
un trastorn adquirit i progressiu
que produeix el deteriorament

de les funcions intel·lectual, com
la memòria, el llenguatge o les
habilitats manuals, entre d’altres.
La demència més freqüent és la
de tipus Alzheimer.

L

LA UNITAT D’ESTUDI DE LA MEMÒRIA
DE LA CLÍNICA GIRONA FA 10 ANYS

Carlos Moreno Howard
SALUT

Façana de la Clínica Girona.

DdG
Contesti Sí, No o No n’es-
tic segur:

M’oblido sovint de
coses o de com es fan

les coses?

Em costa fer activitats
habituals, com les fei-

nes domèstiques?

Perdo les coses amb
més freqüència? 

Tinc problemes per tro-
bar paraules o noms

durant una conversa?

Perdo el fil de les pel·lí-
cules que veig o dels lli-

bres que llegeixo?

Tinc més problemes
per concentrar-me,

estic més intranquil o ansiós
de l’habitual?

M'oblido de la data?
M'he perdut caminant

per llocs familiars?

He perdut l’interès per
aficions o les ganes

d’estar amb els amics?

Em sento incòmode o
estressat en haver d’es-

collir o prendre decisions?

Els meus familiars o
amics han notat canvis

en la meva personalitat,
estat d'ànim o en la meva
motivació?

Més de tres respostes amb
Sí són suficients per asse-
gurar la necessitat d’una
consulta mèdica especia-
litzada.
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Les 10 preguntes
que cal fer-se

La Unitat d’Estudi de la
Memòria ha rebut més de

2.000 pacients de la
demarcació de Girona des

que es va crear

NEUROPSICÒLEG DE LA UNITAT D’ESTUDI DE LA MEMÒRIA DE LA
CLÍNICA DE GIRONA 

www.revisiomemoria.com
C/ Juli Garreta, 13 · 3a planta – Tel. 972 21 15 84 – GIRONA SERVEI DE NEUROLOGIA

� Avaluació de queixes subjectives de pèrdua de memòria

� Diagnòstic de demències en fases inicials

� Rehabilitació de trastorns mnèsics
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Façana del centre hospitalari, situat al carrer Joan Maragall. DdG

■De pares a fills, de generació en
generació... «Aquí ens trobem en
bones mans», escriuen els pa-
cients a les enquestes de satisfac-
ció que es recullen cada dia al cen-
tre hospitalari. La Girona és la clí-
nica de la ciutat, la de confiança,
la de sempre, on la combinació de
bons professionals i d'alta tecnifi-
cació, juntament amb el tracte
més humà, més proper, conferei-
xen els trets característics
d'aquesta clínica moderna i prò-
xima. 

La Clínica Girona, fundada
l'any , fa més de  anys que
té activitat ininterrompuda. És
una societat que és propietat de
 professionals. Són els matei-
xos metges els accionistes, i fun-
ciona com una cooperativa enca-
ra que la fórmula legal és la de so-
cietat anònima. L'entitat no ha re-
partit mai dividends, sinó que
sempre es reinverteix a millorar el
servei i l'atenció al públic.  

Al servei de la salut
Des de la seva fundació, a més
d'oferir un servei sanitari de qua-
litat a particulars i mútues, ha tre-
ballat de manera concertada i
coordinada com a complement
de la sanitat pública, amb acords
i convenis que daten d'abans que

es construís l'hospital Josep True-
ta, actualment hospital de refe-
rència. Clínica Girona ja va treba-
llar per la Seguretat Social en els
temps del «Seguro Obligatorio de
Enfermedad»; amb la recuperació
de les institucions democràtiques
ho va continuar fent des de la
creació de la XHUP (Xarxa Hospi-
talària d'utilitat pública), actual-
ment SISCAT, i la seva voluntat és
la de continuar prestant servei de
suport, molts anys, per enfortir els
serveis sanitaris de les comarques
gironines. 

De qualitat
La Clínica Girona ofereix un ser-
vei sanitari de qualitat, basat en
criteris d’eficàcia, privacitat i trac-
te humà. És una institució sanità-
ria referent a la ciutat gironina pel
que fa a l’excel·lència dels seus
professionals, innovació tecnolò-
gica i de millora constant i, mentre
espera l'inici de les obres de la
nova Clínica Girona a l'entrada
sud de la ciutat, prossegueix amb
la seva activitat hospitalària amb
el màxim nivell d'exigència que la
caracteritza. 

La Clínica segueix reafirmant
diàriament el seu compromís de
donar servei amb una atenció sa-
nitària eficaç i de qualitat per res-
pondre a les expectatives de la so-
cietat. I ho fa amb una gran activi-
tat mèdica i quirúrgica, amb gai-

rebé . altes hospitalàries,
més de . intervencions qui-
rúrgiques, . atencions al
Servei d'Urgències, . visites
a Consultes Externes, . ses-
sions de diàlisi o més de .
sessions de rehabilitació (dades
del ).  

Tota aquesta intensa activitat
sanitària i la suma dels dos desen-
volupaments, l'humà i el tecnolò-
gic, fan de la Girona la clínica hos-
pitalària de referència a la ciutat
de Girona. 

Actualment el Grup Clínica Gi-
rona el conformen més de 
professionals entre personal mè-

dic, sanitari, administratius i ope-
raris i, com a empresa, destaca en
la promoció d'una formació con-
tinuada per tal de fer front als rep-
tes sanitaris de qualitat que van
sorgint al llarg dels anys. 

El primer DAI a Girona
El sector sanitari és canviant i cal
estar en contínua evolució pel que
fa a noves tecnologies, tècniques i
procediments. Aquest ha estat i és
un dels trets característics de la ins-
titució. Clínica Girona va ser la pri-
mera clínica de la ciutat de Girona
(), la primera a posar en fun-
cionament un centre de diàlisi a les

comarques (), i pionera a im-
plantar noves tècniques de Diag-
nòstic per la Imatge (TAC i Resso-
nància Magnètica) així com a do-
nar servei de Medicina Nuclear a
Girona. Ha estat pionera a Cata-
lunya en la implantació de la Res-
sonància Magnètica Vertical
(), i compta també des del
 amb una Unitat d'Hemodi-
nàmica cardíaca que ha estalviat
molts viatges a Barcelona i ha re-
alitzat intervencions capdavante-
res, com ara la implantació del pri-
mer desfibril·lador cardíac auto-
màtic (DAI) a Girona, el . 

El Grup disposa d'una renovada
web corporativa (www.clinicagi-
rona.cat) adaptada a mòbils i tau-
letes digitals, i és present a les xar-
xes socials: a Twitter, amb més de
. seguidors i a Facebook amb
més de ., així com un canal a
YouTube i també a Instagram. 

Clínica Girona: en bones mans
�És una institució sanitària referent a Girona pel que fa a l’excel·lència dels seus professionals, innovació
tecnològica i de millora constant  �El centre hospitalari es traslladarà al sector sud de la ciutat l’any 2019

Clínica Girona: en bones mans. DdG

CLÍNICA GIRONA
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RAQUEL GIRONÈS GIRONA

■ Proximitat, atenció personalit-
zada, qualitat, rapidesa en els re-
sultats  i voluntat de superació són
els trets principals del Centre
d’Anàlisis Girona (CAGI). Una en-
titat que treballa les  hores del
dia dels  dies de l’any.  

El centre compta amb una llar-
ga trajectòria que es remunta el
 després de la fusió de dife-
rents laboratoris. L’objectiu de la
unió era crear un únic punt de re-
ferència d’anàlisis de la província
de Girona per tal d’oferir un servei
més proper i amb major capacitat
operativa.  

La proximitat és un dels princi-
pals valors i objectiu del centre
d’anàlisis. És per aquest motiu
que la institució compta amb una
quinzena de centres distribuïts
per tota la província gironina. Una
xifra que no para de créixer, ja que
la voluntat del centre és ser més
presents a la província. L’últim
centre que ha adquirit el CAGI, fa
dos mesos, és el laboratori de Bla-
nes, una zona on el centre no tenia
presència.

L’entitat compta amb un equip
humà, de més d’una trentena de
professionals,  altament qualificat
amb llicenciats en Farmàcia i Me-
dicina, infermeres, tècnics i d’al-
tres facultatius amb especialitza-
cions diverses.

El centre ofereix tot tipus d’ana-
lítiques clíniques. Destaca entre

d’altres el Test prenatal no invasiu,
les proves de Paternitat i el test
Melisa. També disposen del test
d’intolerància alimentària per mi-
llorar la qualitat de vida de pa-
cients amb trastorns gastrointes-
tinals i altres patologies associa-
des.

«Hi ha centres d’extraccions

que analitzen les mostres a fora,
en canvi nosaltres tenim el labo-
ratori en el propi centre i això fa
que els resultats de les proves si-
guin immediats», destaquen des
de la direcció del CAGI. 

Equipament modern 
La tecnologia ha entrat amb força
al sector mèdic. Des de fa gairebé
un any, el CAGI ofereix als seus
clients la possibilitat de visualitzar
els resultats de les seves analíti-
ques a través d’internet. Un servei
que estalvia temps i paperassa.
«El metge, a més, també pot acce-
dir a aquests resultats des de la
seva consulta», destaquen des del
Centre d’Anàlisis. 

A banda, la tecnologia també
ha permès dotar el servei de les
analítiques amb eines més efica-
ces que han ajudat a determinar
millor les patologies. «Hem acon-
seguit definir millor el tipus de
malaltia i elaborar un diagnòstic
més precís», apunten des del
CAGI.  

I és que la innovació constant
és una de les principals caracte-

rístiques del CAGI. El centre tre-
balla amb tècniques validades i
acreditades a Estats Units i a altres
països europeus com Alemanya i
actualment l’entitat compta amb
un equipament modern dotat de
les últimes tecnologies. 

Ara, el centre té posat els ulls en
ampliar el catàleg de les analíti-
ques, que n’hi ha més de .,
per poder aplicar el màxim d’elles
al CAGI. I de cara al futur, la insti-
tució mira cap a la biologia mole-
cular, una tècnica que preveuen
oferir en breu. 

Servei les 24 hores del dia
La seu i laboratori central del Cen-
tre d’Anàlisis gaudeix d’una ubi-
cació immillorable al centre neu-
ràlgic de la ciutat Girona i amb
connexió directa amb la Clínica
de Girona, empresa a la qual dóna
servei les  hores del dia dels 
dies de l’any. El CAGI, a més,
col·labora amb altres centres mè-
dics i laboratoris de la província
de Girona compartint serveis.

El laboratori del centre d’analí-
tiques ha adoptat un fort compro-
mís amb el medi ambient i la so-
cietat. És en aquest sentit que una
de les seves preocupacions prin-
cipals està vinculada amb l’exer-
cici d’una correcta gestió dels re-
sidus sanitaris que generen dia a
dia. Així, el centre treballa conjun-
tament amb les empreses respon-
sables i autoritzades per gestionar
aquests residus.  

Innovació constant al 
Centre d’Anàlisis Girona 
�L’entitat destaca per l’atenció personalitzada i per la rapidesa en els resultats de les proves

Laboratori del Centre d’Anàlisis Girona. DdG
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Emili Ayats

La Clínica Girona compta
amb un eficaç Institut
Oftalmològic fundat l’any
1990 que treballa
constantment per
aconseguir ser un dels
millors equips de
Catalunya, tant a nivell
professional i humà com
en instal·lacions i
equipaments tècnics. 

DdG GIRONA

L’Institut Oftalmològic Clíni-
ca Girona (IOC) ha aconseguit
ser el referent de l’oftalmologia
a les comarques de Girona. Qui-
nes han estat les claus? 

L’Institut d’Oftalmologia Clíni-
ca Girona es va fundar l’any .
Fa  anys que estem treballant a
les comarques gironines i penso
que hem estat un model molt
efectiu de medicina oftalmològi-
ca, que funciona molt bé per dues
raons molt importants: l’autoges-
tió i el treball en equip. Gràcies a
això hem pogut anar creixent.
Vam començar dos oftalmòlegs i
ara en som . Hem incorporat to-
tes les subespecialitats oftalmolò-
giques. El que fa retina fa retina, el
que fa glaucoma fa glaucoma i fins
i tot tenim algunes de les especia-
litats doblades. Disposem per
exemple de quatre retinòlegs, i
això no ho tenen ni els hospitals
públics de referència. O tenim dos
glaucomatòlegs també, per exem-
ple. És per tot això que  en aquests
moments som referència a les co-
marques de Girona. I som referèn-

cia perquè som número  en nom-
bre de metges, en equipaments i
en pacients o usuaris.

Com veu vostè el món de l’of-
talmologia avui?

És un món canviant, igual que
el de la medicina en general. Has
d’estar al dia de totes les novetats,
tant en tècniques com en apare-
llatge. El que vol dir que has d’in-
vertit contínuament, en formació
i en tecnologia puntera. Com que
nosaltres ens autogestionem, po-
dem invertir en aparells sempre
que volem. I nosaltres això ho
hem tingut molt clar des del prin-
cipi:  preferim invertir en nosaltres
mateixos i en dotar-nos dels mi-
llors professionals i de la millor
tecnologia per oferir un servei of-
talmològic eficient, eficaç, mo-
dern i d’alta qualitat, que és el que
els pacients de les comarques gi-
ronines reclamen. 

Estar al dia de tot ha de reque-
rir molt d’esforç. 

Sí, és un esforç continu, però val
la pena i compensa quan veus els
resultats que obtenim. Tot aparell
nou que surt en oftalmologia és
valorat pels professionals de l’Ins-
titut Oftalmològic Clínica de Giro-
na. Ens reunim i valorem si ens in-
teressa o no. Considerem quines
són les qualitats del nou aparell o
de la nova tècnica i què ens pot
aportar. I, si finalment ens deci-
dim, anem a buscar l’aparell o la
nova tècnica i fem totes les proves
que calgui abans d’incorporar-lo
amb totes les garanties a la nostra
cartera de serveis.   

El creixement de l’Institut
d’Oftalmologia Clínica Girona
ha estat continu.

Sí. Actualment l’IOC disposa de
quatre despatxos d’oftalmologia,
un de retina, un de cirurgia del
cristal·lí, dos d’oftalmologia gene-
ral, tres despatxos d’optometria,
quatre sales de diagnòstic i un qui-
ròfan de cirurgia refractiva.

Quins aparells punters heu
incorporat darrerament? 

A l’IOC tenim aparells que va-
len un milió d’euros, com és el là-
ser excímer, un aparell que per-
met modificar la forma de la còr-
nia per corregir defectes refractius
com la miopia, astigmatisme i hi-
permetropia. És allò que dèiem
abans de la inversió contínua. Si

entreu a la web (www.oftalis.com)
podreu fer una passejada pels di-
ferents aparells de l’Institut, on
s’expliquen les característiques i
perquè s’apliquen. Hi ha el retinò-
graf Optomap, ecògraf d’ultra-
sons, aparells de microscòpia es-
pecular  o d’electrofisiologia ocu-
lar, biòmetres òptics, làser Yag i là-
ser Argo, etc. Aparells, alguns,
molt sofisticats que permeten als
nostres professionals treballar
amb un alt grau de qualitat totes
les subespecialitats oftalmològi-
ques.

Cap a on anirà l’oftalmologia?
Jo parlaria de l’oftalmologia i de

la medicina en general. Veig una
tendència cap al metge funciona-
ri, el que tant cobra si treballa com

si no. I en aquest sentit no he cre-
gut mai en el metge funcionari. O
canvia això o anirem malament.
El metge funcionari no hauria
d’existir. Amb els sistemes de con-
trol que tenim avui dia els metges
treballen millor cobrant per ob-
jectius, per dir-ho d’alguna mane-
ra. Si has operat  cataractes, per
dir alguna cosa, has de cobrar més
que si n’has operat una. És pura
lògica.

I el debat pública-privada? 
A mi no m’agrada parlar de me-

dicina o de sanitat fent distincions
entre la pública o la privada. Hi ha
molts que parlen de si la pública i
que si la privada… la sanitat és sa-
nitat, sigui pública o privada.
Quan es parla en aquests termes
s’està parlant únicament del fi-
nançament, però el servei sanitari
és al marge de tot això. Tot és sa-
nitat. El que vol la gent és sanitat
de qualitat, sigui pública o priva-
da. És la qualitat el que realment
és important. Per això penso que
la millor aposta de la medicina
moderna ha de ser per l’autoges-
tió.

Què li preocupa del futur? 
Crec que una de les coses més

preocupants avui és la falta de
metges. Molts metges s’estan ju-
bilant i no hi ha recanvi. Penso que
hi ha hagut una manca de planifi-
cació per part del govern central i
a hores d’ara comença a costar
trobar metges. S’ha planificat molt
malament des del govern central
i per mantenir el nivell caldrà por-
tar metges de fora del territori.  
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«L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona és un
referent per l’autogestió i el treball en equip»

Cirurgia de Cataracta i del cristal·lí núm. 1.455. Un dels fundadors de l’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) creat fa 27 anys, cirurgià de
la part anterior de l’ull, innovador de diverses tècniques en la cirurgia de les cataractes, soci fundador de l’IOC, membre de la Societat Catalana
d’Oftalmologia i membre de la Societat Francesa d’Oftalmologia. 

Equip mèdic de l’IOC. SERVEI DE COMUNICACIÓ DE CLÍNICA GIRONA

El Dr. Emili Ayats i la Dra. Teresa Teixidor, fundadors de l’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona. SERVEI DE COMUNICACIÓ DE CLÍNICA GIRONA
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Dr. E. Ayats Cirurgia de Cataracta i del Cristal·lí
Dra. T. Teixidor Oftalmologia Pediàtrica i Estrabisme
Dr. M. Arcediano Glaucoma i Oculoplàstia
Dra. S. Ayats Cataracta i Uveitis
Dra. M. Bermúdez Oftalmologia General
Dra. S. Bover Cataracta i Còrnia
Dr. A. Cardoner Cirurgia Refrectiva i Cataracta
Dr. R. Carrero Oftalmologia General
Dra. M. Darné Oftalmologia Pediàtrica i Oculoplàstia
Dr. A. Giménez Oftalmologia General i Cataracta
Dra. C. Huguet Retina i Neuroftalmologia
Dra. M. Martínez Oftalmologia General
Dr. M. A. Zapata Retina Mèdica i Quirúrgica

Juli Garreta, 13, 2n pis - 17002 Girona Tel. 972 412 413
Consultes Externes Clínica Girona www.oftalis.com URGÈNCIES 24 HORES

Et vols treure les ulleres?

Primera visita informativa
GRATUÏTA


