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■ La Clínica Girona va realitzar
l’any passat . intervencions
de cirurgia major ambulatòria. De
les . intervencions quirúrgi-
ques que va fer l’any passat la clí-
nica gironina, pràcticament el
 van ser cirurgia sense ingrés
hospitalari. 

Segons els darrers resultats de
les enquestes Plaensa del Depar-
tament de Salut, que recullen
l’opinió dels ciutadans que han
utilitzat els serveis sanitaris, la Clí-
nica Girona és el centre sanitari
millor valorat en Cirurgia Major
Ambulatòria (CMA) a la regió sa-
nitària de Girona, i el segon amb
millor nota a Catalunya. 

En l’enquesta de satisfacció, la
Cirurgia Major Ambulatòria de
Clínica Girona obté una puntua-
ció del grau de satisfacció global
de , i és l'únic centre que supe-
ra el , per sobre de la nota mitjana
a Catalunya que es situa en ,.
El segon centre més ben valorat
en Cirurgia Major Ambulatòria a
Girona és l'hospital de Palamós,
amb , i el tercer l'hospital Sant
Jaume d'Olot amb ,.

La Cirurgia Major Ambulatòria
del centre supera la resta d'hospi-
tals de la regió sanitària de Girona
en  de les  qüestions que
planteja l'enquesta. En contret
obté la millor puntuació de la ciu-
tadania per les explicacions sobre

el funcionament de la CMA
(,); per la puntualitat per en-
trar al quiròfan (,); pel tracte
personal de les infermeres
(); per no sentir dolor durant
la intervenció (,); pel temps
en observació abans d'anar a casa
(,); per la informació de com
havia anat la intervenció (,);
per l'atenció rebuda quan va tru-
car (); pel grau de millora

que li ha suposat la intervenció
(,); pel grau de satisfacció
global (,) i a la pregunta de si
continuaria venint els enquestats
responen que sí hi tornarien a la
Clínica Girona en el , dels ca-
sos.

El grau de satisfacció dels pa-
cients que han passat pels serveis
de cirurgia major ambulatòria
dels hospitals públics o concertats

de tota Catalunya és de , i un
 tornarien a triar el mateix
hospital. 

A nivell general l’aspecte més
ben valorat als centres hospitala-
ris de Catalunya és l’atenció rebu-
da per part del personal d’infer-
meria i l’atenció rebuda durant les
proves preoperatòries, i el pitjor
valorat és el temps d’espera fins la
intervenció.

Més de 1.700 intervencions de cirurgia
major ambulatòria a la Clínica Girona
És el centre gironí més ben valorat en aquest aspecte i el segon de Catalunya a l’enquesta de Salut

El centre obté una puntuació de 9,13 a les enquestes Plaensa. CLÍNICA GIRONA
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■ L'Associació Maçanetenca de
Prevenció i Ajuda de Malalts del
Cor, Macor, organitza aquest dis-
sabte una nova edició del Dia del
Cor, amb activitats a la plaça de
l'Església de Maçanet de la Selva
durant tot el matí, entre les  i la
 del migdia. 

Les actuacions començaran a
partir de les  del matí i, a banda
de la demostració de l'ús de des-

fibril·lador que hi haurà a l'estand
de l'entitat de suport als malalts
cardiovasculars, els assistents
també podran veure la batucada
de Xivarri, l'actuació del grup Sa-
rumba, ball de cintes, el flamenc
de les alumnes de les colles ge-
ganteres de Blanes, Breda, Caldes,
Lloret de Mar, Maçanet, Riudare-
nes i Vidreres. 

A la  del migdia se sortejarà
una bicicleta. 

Macor organitza dissabte una
nova edició del Dia del Cor
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■ L'Associació Família i Salut
Mental de Girona i Comarques or-
ganitza el dilluns  de juny la
conferènia Salut mental i addic-
cions a Blanes. La ponència anirà
a càrrec del coordinador del Cen-
tre d’Atenció i Seguiment a les
Drogodependències de la Selva
Marítima, Domènech Giralt i Vàz-
quez. 

La conferència d’aquest profes-

sional de l’Institut d’Assistència
Sanitària (IAS) se celebrarà a dos
quarts de cinc de la tarda a la sala
Roberto Bolaño de la Biblioteca
de Blanes, ubicada al passeig de
Catalunya número  del municipi
selvatà.  

Es pot confirmar l’assistència a
la conferència trucant al telèfon
    o bé escrivint al telè-
fon secretaria@familiaisalutmen-
tal.cat. 

Conferència «Salut mental 
i addiccions», a Blanes
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■L'hospital de Palamós i els Ser-
veis de Salut Integrats del Baix

Empordà (SSIBE) se sumen per
primera vegada a la Setmana de
l'Energia, una campanya per sen-
sibilitzar la població amb relació
a l'estalvi i l'eficiència energètica.
S’han preparat diferents accions
tant per a professionals com per a
la ciutadania durant les properes
setmanes per incentivar l’ús res-
ponsable de l’energia. 

El  de juliol s'ha previst una xe-
rrada sobre estalvi energètic adre-
çada a tots els professionals de
l’entitat i també a la ciutadania in-
teressada en la gestió eficient de
l’energia. Es titularà «Millores
d’estalvi energètic en instal·la-
cions existents d’edificis d’ús sa-
nitari», i anirà a càrrec de Pere Ro-
dríguez, cap d’Enginyeria de SSI-

BE. La inscripció per assistir-hi és
gratuïta.

També s'ha organitzat un con-
curs d’idees de bones pràctiques
ambientals per a l'estalvi d'ener-
gia als centres baixempordane-
sos. S'avaluarà la viabilitat d'im-
plantació de totes les propostes i
es donarà resposta a tots els par-
ticipants, així com un petit obse-

qui.
Tambbé s'han preparat tallers

per als professionals de Palafru-
gell Gent Gran, als centres d’aten-
ció primària de Palafrugell i To-
rroella de Montgrí i a Palamós
Gent Gran per tal d’actualitzar co-
neixements sobre els quatre grups
de residus i quins elements van a
cada contenidor.

Els professionals de l'entitat
també podran realitzar una visita
el  de juliol a l’Espai Zero d’Olot,
el primer centre estatal  au-
tosuficient energèticament, és a
dir, amb un balanç energètic igual
a zero.

L’hospital de Palamós se suma a la Setmana de
l’Energia per promoure l’eficiència energètica
Impulsa un concurs de
bones pràctiques ambientals
entre els professionals dels
centres del Baix Empordà
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■ L’AECC-Catalunya contra el
Càncer i l’hotel Costabella de Gi-
rona han renovat el conveni que
garanteix la continuïtat de l’Espai
Respir, destinat a cobrir gratuïta-
ment possibles necessitats de
descans i allotjament a familiars
de pacients sotmesos a tracta-
ments oncològics a l'hospital Jo-
sep Trueta. 

Els objectius de l'acord renovat
tenen triple dimensió: millorar la
qualitat de vida dels familiars dels
pacients; disminuir la càrrega
econòmica que els suposa l'haver
de acompanyar familiars que han
de ser hospitalitzats com a conse-
qüència del tractament oncolò-
gic; i prevenir i esmorteir les con-
seqüències emocionals que es de-
riven de l'hospitalització d'un fa-
miliar.

Per fer-ho, l'hotel Costabella
ofereix  habitacions gratuïtes a
l'any per a estades curtes a perso-
nes que visquin a més de vint qui-
lòmetres de Girona o que tinguin
dificultats econòmiques. A més,
l'hotel disposa de serveis de dutxa
gratuïts, sense necessitat d'habi-
tació, i estableix preus especials
per a pacients i familiars que no
puguin acollir-se a ajuts socials.

Les persones que vulguin optar
a l'Espai Respir han entrevistar-se
prèviament amb la treballadora
social de l'AECC. 

Continuïtat per a
l’Espai Respir, que
ofereix allotjament
als familiars de
pacients del Trueta
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