ments adherits fan una petita carta 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 beneﬁci de l'Oncolliga.
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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
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Un estudi de la Unitat d'Insuﬁciència Cardíaca del servei de Cardiologia de l'Hospital del Mar i del
grup de recerca biomèdica en Malalties del Cor de l'IMIM, conjuntament 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 European Journal of Heart Failure,

s'han valorat gairebé 90.000 pacients amb insuﬁciència cardíaca
crònica i han calculat els costos associats al seu tractament. L’estudi
ha avaluat l'ús de recursos sanitaris i les despeses d'un any associades al tractament de la insuﬁciència cardíaca mitjançant la
Base de Dades de Morbiditat del
Servei Català de la Salut (CatSalut)
que recull informació detallada sobre l'ús de l'assistència sanitària.
Aquest estudi ha mostrat que el
15% dels pacients amb insuﬁciència cardíaca consumeixen més
del 50% del pressupost per a
aquesta patologia i ha permès
constatar que aquest grup, associat
a major despesa sanitària, és alhora el grup de més risc. La identiﬁcació dels factors que s’associen

a una despesa més alt permetrà que han estat diagnosticats a atenadoptar mesures especíﬁques per ció primària. Permet tenir una
millorar el tractament i seguiment idea real i acurada dels costos i redels pacients amb insuﬁciència cursos associats a aquesta malalcardíaca per tal de millorar el seu tia gràcies al registre del CatSalut»,
diu Montse Bustins del Catpronòstic, disminuir ingresSalut.
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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 farmacèutica representa el 22% i 19% de
la despesa total, respectivament»,
exposa la doctora. Núria Farré,
cardiòloga de la Unitat d’Insuﬁciència Cardíaca de l’Hospital del
Mar i primera signant de l’estudi.
Els resultats també mostren
que la despesa sanitària associada a la insuﬁciència cardíaca augmenta com més jove és la persona afectada, si ha estat ingressada
per insuﬁciència cardíaca l’any
previ, té un nombre més alt de patologies associades, ha estat hospitalitzada per qualsevol causa o té
un baix nivell socioeconòmic.
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Els voluntaris de la Fundació
Roses contra el Càncer sortiran
aquest diumenge al matí als carrers del municipi per a fer un recapte per recollir fons per a l’entitat. Les donacions aconseguides
permetran a l’entitat continuar
amb els seus projectes d’ajuda social i psicològica per als malalts de
càncer i els seus familiars i organitzar activitats per al benestar
dels usuaris de la fundació.

