6

DIMECRES, 17 D’OCTUBRE DE 2012 | Diari de Girona

COMARQUES

DISPOSITIUS INNOVADORS 4 La Clínica Girona implanta aparells auditius amb una tècnica innovadora que aplica amb èxit des de fa 3 anys.
Aquesta és mínimament invasiva, estalvia temps d’hospitalització i no deixa efectes secundaris com ara paràlisi facial. Però la manca d’interès de
l’administració per finançar-la ha obligat els seus impulsors a crear Agicaem, una entitat que ajudarà les persones sense recursos a pagar els aparells.

Denuncien que el Govern ignora una
proposta per millorar els implants audititus
 Els impulsors del mètode diuen que la Generalitat descarta finançar-lo perquè hospitals de Barcelona ja fan operacions similars
GIRONA | F.BENEJAM

La Clínica Girona fa uns tres
anys que porta a terme una innovadora tècnica d’implants auditius que permet combatre la sordesa infantil. Els seus creadors
aﬁrmen que el mètode és mínimament invasiu, redueix el temps
d’hospitalització i evita que els infants pateixin efectes secundaris
com ara paràlisi facial. Malgrat
aquests avantatges respecte les
tècniques anteriors, de moment la
porta del Govern per subvencionar aquest projecte està tancada.
El motiu, segons els professionals gironins, és que l’Institut Català de la Salut (ICS) ja centralitza a Barcelona els costos dels implants, concretament als hospitals
de Sant Joan de Déu i Sant Pau.
El preu dels dispositius auditius actuals oscil·la entre els 18.000
i els 30.000 euros. Cada any, la Generalitat en subvenciona 40 per als
nens, i 20 per als adults, tots implantats a Barcelona seguint una
única tècnica que comporta operacions de més de tres hores i
una estada hospitalària de 5 dies,
a més d’un cert risc de lesió al nervi facial. Els otorinolaringòlegs
constaten però, que la demanda
d’aparells és superior: només per
a nens que neixen sords calen
100 aparells. A les comarques gironines això es tradueix en uns 10
infants que cada any es queden
sense aparells subvencionats.
Per pal·liar aquest dèﬁcit, els facultatius de la Clínica Girona van
adreçar-se al Govern per presentar-los la tècnica que havien estat
aplicant amb èxit des de feia tres

anys. Tal com ho veien, si es subvencionava la proposta el pacient
guanyaria en qualitat de vida (ja
que reduiria el temps d’operació
i d’hospitalització sense efectes secundaris) i es podrien atendre
totes les persones amb pocs recursos que no podien costejar-se
el tractment. Segons el cap d’Otologia de la Clínica Girona, Albert
Jürgens, «l’abril de 2012 vam presentar aquest projecte a la Generalitat, i ens van dir que la proposta
era interessant, però qué esperéssim. A dia d’avui encara no
hem obtingut resposta».
Segons el seu criteri, la tècnica
que aplica la Clínica Girona pot resultar més econòmica i no s’explica com és possible que a Catalunya els infants sords només tinguin possibilitat d’operar-se per la
Seguretat Social si van a Barcelona, quan a la resta de l’Estat hi ha
hospitals provincials que cobreixen aquesta necessitat.
Una entitat agafa el relleu
Fins ara, els pacients que es feien
els implants a la clínica havien de
costejar-se el tractament, molts
d’ells a costa dels seus estalvis.
Però això és a punt de canviar. La
manca d’interés de l’administració va portar a Jürgens i a un grup
de metges i empresaris a crear l’Associació Gironina pels Implants
Coclears per l’Abordatge EndoMeatal (Agicaem), una entitat que
a partir d’ara ajudarà a ﬁnançar les
tècniques d’implants de la Clínica Girona a persones amb pocs recursos econòmics, a través d’un
sistema de copagament just.
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Membres directius d’Agicaem: Esteve Llorens, Albert Jürgens, Domènech Espadalé i Victor Slavutsky.

Agicaem ajudarà a pagar els aparells a
persones amb problemes econòmics
DdG | GIRONA

L’Associació gironina pels implants coclears per l’abordatge endomeatal (Agicaem) és una entitat sense ànim de lucre que treballa
per fer accessible preferentment a
nens sense recursos implants auditius col·locats amb una tècnica
innovadora ideada pel doctor Victor Slavutsky.
Gràcies a una assessoria ﬁscal,
Agicaem s’encarregarà d’elaborar

un barem de ﬁnançament de copagament progressiu just, que s’ajusti a la capacitat econòmica real
del pacient. Serà aquesta assessoria qui emeti un informe individual de capacitat econòmica
per establir quin grau de ﬁnançament s’aplica a cada pacient a
partir d’aquest barem.
«Apel·lem a la solidaritat de la societat catalana per tal de fer realitat el ﬁnançament d'aquests aparells tot fent-se socis mitjançant el

places hoteleres gironines
queden lliures, segons
afirma el portal Hot.es
GIRONA | ALBERT SOLER

Els hotels gironins perden 260.000
euros cada nit per les habitacions
buides en les seves instal·lacions, i
en el mes d’agost es calcula que han
perdut per aquest motiu més de 8
milions d’euros. És a dir, aquests són
els diners que haurien guanyat de
més si tinguessin totes les habitacions ocupades. Aquestes són

almenys les xifres que dóna a conèixer el portal Hot.es. Els hotels gironins són, també segons aquest
portal, els que més percentatge tenen d’habitacions desocupades:
un 73,6% cada nit, de mitjana.
Els hotels de les Illes Balears són
els que més deixen d'ingressar per
nit a causa de les habitacions buides. En concret, els hotels de l'illa
perden més de 5 milions d'euros
cada nit per les habitacions sense
ocupar.
La segona província a la llista de
pèrdues més altes per habitacions
buides és Barcelona. En la Ciutat
Comtal cada nit queden buides
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Rifa solidària
En aquest sentit, la rifa se celebrarà
el proper 29 d’octubre a l’Espai Caixa i el guanyador s’emportarà l’obra d’un important artista gironí.
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Els hotels gironins perden
260.000 € cada nit per les
habitacions sense ocupar
 Més d’un 73% de les

pagament d'una quota mensual
(de 50 euros), fent una donació, o
bé, comprant butlletes per a la
rifa solidària que s’organitza per recaptar fons», va explicar el president d’Agicaem, el doctor Albert
Jürgens.

Curs de monitor de
turisme accessible
Un total de 12 alumnes d’entre 20 i 35 anys en situació
d’atur van iniciar ahir les classes a
l'aula de formació de la seu de MIFAS
a Girona, per adquirir competències
per planificar, organitzar i desenvolupar activitats, rutes, excursions, etc..
adreçades a grups de persones amb
o sense discapacitat, així com col·lectius amb mobilitat reduïda, com ara,
la gent gran. El curs té una durada de
200 hores. GIRONA | A.S.
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Als hotels gironins hi ha molts llits buits.

més del 43% de les habitacions, fet
que suposa als hotels unes pèrdues de 2,6 milions d'euros. Per les mateixes raons, els hotels de Màlaga i
Guadalajara, les dues següents ciutats a la llista, perden 2,3 i 2,2 milions
d'euros cada nit, respectivament.

Cada nit més de 700.000 habitacions
d'hotel queden buides a Espanya
Solució: vendre el mateix dia
«Amb la crisi actual, els hotels no es
poden permetre deixar d'ingressar aquesta gran quantitat de diners

al dia», va explica la responsable de
comunicació de Hot.es, Adelaida
Muriel, qui considera que les aplicacions que permeten vendre habitacions el mateix dia són necessàries «tant per als usuaris com per
als hotelers».

