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COMARQUES
L'Hospital de Figueres s'ha convertit en el primer
centre de les comarques gironines que aplica una
nova tècnica contra el mal d'esquena i quefinsara ha
assolit importants resultats satisfactoris en els ma-

lalts. La rizolisis consisteix en una petita intervenció
quirúrgica no invasiva que es va començar a aplicar a
Àlava i que en els darrers anys s'ha anat implantant
en els principals hospitals de l'Estat espanyol.
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Figueres aprova
un pla de futur del
transport urbà
S.FUENTES

:al de Figueres és pioner a Girona
en una nova tècnica per ai mal d'esquena
La rizolisis ja s'aplica des de fa un any amb resultats molt positius per als malalts
CARLES ARBOLÍ
Figueres

Aquesta nova tècnica, també
coneguda amb el nom de termocoagulació percutània de baixa
freqüència, es va començar a
aplicar a l'Hospital de Figueres
ara fa un any i mig i des de
llavors s'han obtingut bons resultats en el setze pacients que
haii estat intervinguts amb
aquest mètode. L'adjunt al servei de traumatologia, Lluís Lozano, va explicar que «no tots
els malalts afectats poden ser
tractats amb aquesta tècnica i
se segueixen uns criteris de selecció molt estrictes».
La rizolisis consisteix en una
petita intervenció quirúrgica,
amb anestèsia local i 45 minuts
de durada, on a través d'una
tècnica percutània -sense inçissió a la pell- es coagula el nervi
responsable del dolor.
Lozano explica que amb
aquest mètode «s'ajuda a eliminar el dolor i, fins i tot, es pot
treure totalment». La rizolisis
és una tècnica que ha estat inclosa a les noves tendències mè-
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diques de la cirurgia poc invasiva i es va començar a aplicar a
Àlava. Fins ara, l'hospital fíguerenc no tenia en propietat
l'aparell que es necessita per a

aquesta intervenció, per la qual
cosa es llogava cada vegada que
es volia utilitzar. Amb tot, enguany s'invertiran 8 milions de
pessetes per adquirir el materi-

al necessari i es preveu doblar
els tractaments a través de la
rizolisis.
No obstant això, aquesta
nova tècnica s'ha de complementar amb una sèrie de mesures correctives que s'ensenyen
a l'escola de columna que des
del passat mes de desembre
funciona a l'Hospital de Figueres. Aquí s'ensenya al pacient a
cuidar la columna i a facilitar
la reincorporació social i laboral de les persones intervingudes 0 bé amb dolors lumbars
d'origen mecànic, va explicar
l'adjunta al servei de rehabilitació, Amàlia Urefïa.
El mal d'esquena o lumbàlgia és una de les afeccions més
freqüents que pateix la gent i
ocupa el segon lloc entre les
principals causes de dolor després del mal de cap. Una part
important dels malalts afectats
són persones grans, si bé el treball físic, les postures estàtiques, els moviments repetitius
o les vibracions també són causes de lumbàlgia en el mitjà
laboral i afecta, per tant, a un
grup de gent més jove.

Figueres.- L'Ajuntament
de Figueres va aprovar durant el ple de divendres l'elaboració d'un pla de futur del
transport col·lectiu urbà encarregat a la societat privada municipal de Serveis, SA
i l'adquisició de dos autobusos de nova fabricació.
Aquest pla té un interès
doble, segons va afirmar el
segon tinent d'alcalde, Martí Palahí, ja que «es tracta
per una banda d'analitzar la
viabilitat del transport urbà
amb un estudi que determini el nombre de línies, les
freqüències de pas i també
els recorreguts més òptims».
Per l'altra banda el que
també pretén és considerar
la possibilitat que el transport urbà de Figueres arribi
a donar servei als pobles de
la rodalia. «L'estudi dirà
quins podrien ser els municipis, tot i que després serien
els ajuntaments els que haurien de valorar-ho».
L'altra part de l'acord
que es va contemplar durant
el ple és l'adquisició de dos
busos adaptats a minusvàlids. «D'aquesta manera és
vol resoldre el problema que
vam tenir amb Mifas».
El procés de fabricació
dels autobusos és lent i «tot i
la nostra intenció d'integrar-los el més aviat possible, el termini d'entrega no
serà fins d'aquí 10 o 12 mesos», va assegurar Palahí.
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VEHICLES COMERCIALS FIAT,
i
LA MILLOR OPCIÓ

FIAT DUCATO

FIAT SCUDO

EMPRESARI, LI OFERIM LA MILLOR OPCIÓ: «SISTEMA FLOTAS FIAT»
EL SISTEMA DE FLOTAS FIAT ÉS LA MILLOR MANERA DE COMPRAR ELS VEHICLES QUE NECESSITA PER
A LA SEVA EMPRESA, LI OFEREIX TOT UN SEGUIT D'AVANTATGES ADDIENTS A LES SEVES EXIGÈNCIES
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