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Un estudi de la Unitat d'Insufi-
ciència Cardíaca del servei de Car-
diologia de l'Hospital del Mar i del
grup de recerca biomèdica en Ma-
lalties del Cor de l'IMIM, conjun-
tament amb el Servei Català de la
Salut ha determinat que al 2013 a
Catalunya es van gastar uns 536
milions d'euros en pacients amb
problemes cardíacs, un 7,1% del
total del pressupost de Salut. En
l'informe publicat a la revista Eu-
ropean Journal of Heart Failure,

s'han valorat gairebé 90.000 pa-
cients amb insuficiència cardíaca
crònica i han calculat els costos as-
sociats al seu tractament. L’estudi
ha avaluat l'ús de recursos sanita-
ris i les despeses d'un any asso-
ciades al tractament de la insufi-
ciència cardíaca mitjançant la
Base de Dades de Morbiditat del
Servei Català de la Salut (CatSalut)
que recull informació detallada so-
bre l'ús de l'assistència sanitària. 

Aquest estudi ha mostrat que el
15% dels pacients amb insufi-
ciència cardíaca consumeixen més
del 50% del pressupost per a
aquesta patologia i ha permès
constatar que aquest grup, associat
a major despesa sanitària, és al-
hora el grup de més risc. La iden-
tificació dels factors que s’associen

a una despesa més alt permetrà
adoptar mesures específiques per
millorar el tractament i seguiment
dels pacients amb insuficiència
cardíaca per tal de millorar el seu
pronòstic, disminuir ingres-
sos hospitalaris (la prin-
cipal font de despesa)
i els recursos desti-
nats a aquesta pa-
tologia, segons els
responsables de
l'estudi.

«A diferència
d’altres informes,
aquest és un estudi a
nivell poblacional que
ha inclòs tots els pacients
amb diagnòstic d’insuficiència
cardíaca a Catalunya, tant els que
han tingut un ingrés previ com els

que han estat diagnosticats a aten-
ció primària. Permet tenir una
idea real i acurada dels costos i re-
cursos associats a aquesta malal-
tia gràcies al registre del CatSalut»,

diu Montse Bustins del Cat-
Salut.

L'edat mitjana dels
pacients afectats és
de 77,4 anys; el 55%
són dones i la taxa
de mortalitat a l'a-
ny és del 14%. «El
53% dels pacients

amb insuficiència
cardíaca han tingut

una visita a urgències
per qualsevol causa, el 31%

ha tingut un episodi d’hospitalit-
zació no planificada i una alta uti-
lització de recursos d’atenció pri-

mària (22 contactes per pacient).
L’hospitalització és la principal
causa de despesa sanitària amb un
39% del total, mentre que l'atenció
ambulatòria i la despesa farma-
cèutica representa el 22% i 19% de
la despesa total, respectivament»,
exposa la doctora. Núria Farré,
cardiòloga de la Unitat d’Insufi-
ciència Cardíaca de l’Hospital del
Mar i primera signant de l’estudi. 

Els resultats també mostren
que la despesa sanitària associa-
da a la insuficiència cardíaca aug-
menta com més jove és la perso-
na afectada, si ha estat ingressada
per insuficiència cardíaca l’any
previ, té un nombre més alt de pa-
tologies associades, ha estat hos-
pitalitzada per qualsevol causa o té
un baix nivell socioeconòmic.
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El 7% del pressupost de Salut, per a problemes de cor
Un estudi xifra en 536

milions d’euros el cost
d’atendre els catalans amb
lesions cardíaques



15%
DELS PACIENTS

amb insuficiència car-
díaca consumeixen més
de la meitat del pressu-
post de la malaltia 

Els voluntaris de la Fundació
Roses contra el Càncer sortiran
aquest diumenge al matí als car-
rers del municipi per a fer un re-
capte per recollir fons per a l’enti-
tat. Les donacions aconseguides
permetran a l’entitat continuar
amb els seus projectes d’ajuda so-
cial i psicològica per als malalts de
càncer i els seus familiars i orga-
nitzar activitats per al benestar
dels usuaris de la fundació. 
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Roses contra el Càncer
organitza un recapte

ALT EMPORDÀ 

Una quinzena de restaurants
palamosins realitzen fins al juny
una campanya gastronòmica que
col·labora amb la causa de la Fun-
dació Oncolliga Girona, l’entitat de
suport als malats de càncer de les
comarques gironines i als seus fa-
miliars.

L'Associació per al Foment Em-
presarial del Comerç i Turisme
de Palamós (Fecotur) va posar en
marxa el dia 8 d’abril la tercera edi-
ció de la campanya de restaurants
«De nits + que plats a Palamós»,
que també té una vessant solidà-
ria. Aquesta iniciativa, que s’allar-
garà fins al proper 5 de juny, con-
sisteix en què els setze establi-
ments adherits fan una petita car-
ta amb nou tastets diferents, que
són mitges racions.

D'entre aquesta oferta, el client
pot escollir tres platets diferents,
unes postres i per beure, una copa
de vi o de cava a un preu tancat de
21 euros, dels quals un anirà a be-
nefici de l'Oncolliga. 
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Palamós acull
una campanya
gastronòmica
que recull fons
per a l’Oncolliga

La vuitena Jornada de Recerca
del Baix Empordà va congregar di-
jous passat 140 assistents per a
compartir experiències entorn de
la recerca clínica i epidemiològica
que es realitza a la comarca. 

La jornada organitzada pel Co-
mitè de Recerca dels Serveis de Sa-
lut Integrats del Baix Empordà
convidava els professionals sani-
taris públics a presentar comuni-
cacions científiques efectuades
entre el 2014 i el 2015. En total, s’hi
van presentar 78 pòsters i 64 co-
municacions orals, i 29 articles
publicats van optar a un dels pre-
mis entregats.

Es va lliurar un premi a la Millor
Comunicació Exposada al doctor
Julio Chevarría, del servei de Ne-
frologia i Hemodiàlisi de l’hospi-
tal de Palamós; el premi al millor
pòster exposat va anar a un cartell
sobre la desprescripció en l’aten-
ció primària i el de millor comu-
nicació exposada en l’àmbit de
residents va  ser otorgat a Iris Sa-

linas. 
Pel que fa al premi al millor ar-

ticle públicat, va reconèixer una
publicació a la revista British Me-
dical Journal de Nati Ortells, Teresa
Busquets, Maribel Díaz, Marta

Panguina i Inma Sánchez. 
La jornada, que va ser presen-

tada pel director assistencia del
SSIBE,  Xavier Pérez, i pel director
territorial de Salut, Miquel Carre-
ras, va incloure també una confe-

rència del doctor Antoni Trilla,
cap de Medicina Preventiva i Epi-
demiologia de l’hospital Clínic de
Barcelona, centrada en la vacu-
nació i les falses creences que
l’envolten. 
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Reconeixement als professionals
que fan recerca al Baix Empordà

La Jornada del SSIBE reuneix 78 pòsters, 29 articles publicats i 64 comunicacions orals

Alguns dels professionals que van ser guardonats en la Jornada de Recerca del Baix Empordà. 

SSIBE
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MALALTIES DE LA PELL 

TRACTAMENTS 
I DEPILACIÓ AMB LÀSER

CONSULTA DIÀRIA
A HORES CONVINGUDES

C/ Ibèria, 12-14 baixos B
17005 GIRONA - Tel. 972 24 51 80

e-mail: lquint@comg.cat
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Dr. Boix
Dr. Comet

Cirurgia Laparoscòpica
Làser prostàtic
Urologia General
Andrologia

Clínica Onyar
C/ Heroïnes de Santa Bàrbara, n. 6

Girona - Tel. 972 20 49 00

Consulta online: www.urologiagirona.com

Fernando
Girón Cardona

Col. núm. 403
PSICÒLEG CLÍNIC

� SEXOLOGIA  
� TERÀPIA FAMILIAR
� RELACIÓ DE PARELLA
� TRASTORNS DE 

PERSONALITAT

C/ Eiximenis, 10, 5è 2a
Tel. 972 21 27 99
17001 GIRONA
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SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

SALUD

34000

5517

Semanal

224 CM² - 20%

490 €

4

España

19 Mayo, 2016

1HOSPITAL DEL MAR; INSTITUT HOSPITAL DEL MAR D...


