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DdG CAMPDEVÀNOL

■ Aquest mes d’octubre es crea i
es posa en funcionament el nou
servei territorial de cirurgia de la
Garrotxa i el Ripollès integrat per
professionals de cirurgia de l’hos-
pital d’Olot i Comarcal de la Ga-
rrotxa i l’hospital de Campdevà-
nol. Els professionals del nou
equip territorial treballaran con-
juntament i en xarxa i prestaran
els seus serveis als dos centres i de
manera coordinada amb l’Hospi-
tal Universitari de Girona Doctor
Josep Trueta com a hospital de re-
ferència de la Regió Sanitària de
Girona per garantir la continuïtat
assistencial dels pacients que ne-
cessiten ser derivats per motius
complexos.

D’aquesta manera, l’hospital de
Campdevànol i l’hospital d’Olot i
Comarcal de la Garrotxa duran a
terme les intervencions progra-
mades de cirurgia major ambula-
tòria i de cirurgia menor, a més de
les consultes externes per als ciu-
tadans de les respectives comar-
ques. Les intervencions progra-
mades de cirurgia general i diges-
tiva quirúrgica que necessiten in-
grés i les intervencions urgents
s’atendran d’acord amb la seva
complexitat a l’hospital d’Olot o
l’hospital Trueta.

Cirurgies urgents
Es preveu que l'hospital d'Olot as-
sumirà unes  altes de cirurgia
general de pacients de l'àrea de
Campdevànol, un  dels quals

són patologia urgent. En aquest
sentit, els estudis preoperatoris i
les visites postoperatòries que
se’n derivin es continuaran duent
a terme a l’hospital de Campde-
vànol.

La creació del Servei Territorial
de Cirurgia General de la Garrot-
xa i el Ripollès s’emmarca en la
reordenació de l’atenció especia-
litzada al Ripollès. Així, els usuaris
de la zona del Ripollès, que ins
ara podien ser atesos tant al seu
hospital comarcal, el de Campde-
vànol, com a l'Hospital Universi-
tari General de Vic i a l'Hospital
Universitari de Girona Dr. Josep
Trueta, seran atesos preferent-
ment en l’eix hospital de Camp-
devànol, hospital d’Olot i Comar-
cal de la Garrotxa i Hospital Uni-
versitari de Girona Doctor Josep
Trueta, d’acord amb les necessi-
tats dels pacients i el nivell de
complexitat del centre hospitala-
ri. Així, per exemple, al 
l’Hospital Universitari General de
Vic va registrar  altes de pa-
cients del Ripollès i al Trueta unes
 corresponents a totes les es-
pecialitats.

Un cop consolidat  l’equip terri-
torial de cirurgia entre els hospi-
tals de Campdevànol i Olot, la im-
plantació del qual s’avaluarà pe-
riòdicament, es treballarà per mi-
llorar l'atenció d'altres especiali-
tats, com ara l'oncologia i, més en-
davant, la urologia, amb el mateix
objectiu de millorar l'equitat as-
sistencial entre els pacients, ga-

rantir la continuïtat assistencial i
solucionar els problemes gene-
rats per la manca generalitzada
de professionals sanitaris, en el
marc de la reordenació de l’aten-
ció sanitària dels pacients del Ri-
pollès.

Aliances estratègiques
La creació del Servei Territorial de
Cirurgia General de la Garrotxa i
el Ripollès s’emmarca en la volun-
tat del Servei Català de la Salut de
fomentar la constitució d’aliances
estratègiques entre proveïdors sa-

nitaris, previst en el Pla estratègic
de la Regió Sanitària Girona -
 i en el Pla d’Acció -
del CatSalut, que vetlla per garan-
tir la màxima qualitat en l’atenció
a les persones en el seu territori
de referència. Amb aquest acord
es pretén consolidar i garantir els
serveis de referència de tota la Re-
gió Sanitària sempre tenint en
compte alguns criteris.

La Garrotxa i el Ripollès compartiran
un servei de cirurgia per reduir costos
L’actuació començarà a l’octubre i servirà per reordenar l’atenció sanitària amb l’hospital de Campdevànol, el d’Olot i el
Trueta com a referència La mesura permetrà que els pacients de la zona no hagin d’anar a Vic per operar-se d’urgència

Un quiròfan de l’hospital de
Campdevànol. ACN

Es preveu que
l’hospital d’Olot
assumirà unes
108 cirurgies de
l’àrea de
Campdevànol 
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■Amb motiu de la celebració del
Dia Mundial de la Fisioteràpia, Gi-
rona acollirà el pròxim dissabte,
 de setembre, una jornada es-
pecial per apropar al conjunt de la

població quines són les funcions
i els beneicis de la isioteràpia per
millorar la salut i el benestar dels
ciutadans. Amb el títol Posa’t en

marxa...nòrdica!, la ruta –que ja
estarà marcada– s’iniciarà a dos
quarts de  a la zona de la Copa
de la Devesa i es seguira un reco-
rregut de tres quilòmetres i mig
que inalitzarà amb un esmorzar
saludable per a tots els assistents.
La marxa és oberta a tot el públic
i hi haurà un punt d’informació

per conèixer i aprendre sobre la i-
sioteràpia. L’activitat inalitzarà
pels volts de dos quarts de tres de
la tarda.

Dia Mundial de la Fisioteràpia
El  de setembre, Dia Mundial de
la Fisioteràpia, es commemora la
creació, l’any , de la World
Confederation for Physical The-
rapy, l’organització que agrupa
entitats de representació dels pro-
fessionals de la isioteràpia arreu

del món. Des de fa uns quants
anys, el Col·legi de Fisioterapeu-
tes de Catalunya celebra el seu
particular Dia de la Fisioteràpia
(DiFT) amb activitats commemo-
ratives arreu del territori, que van
més enllà del  de setembre.  En-
guany els DIFT del CFC seran el
 de setembre a Tortosa, Torre-
dembarra, Vic i Girona, el  de
setembre a  Vallfogona de Bala-
guer, el  d’octubre a La Seu d’Ur-
gell i el  d’octubre a Barcelona. 

El Col·legi de Fisioterapeutes de
Catalunya és el col·legi professio-
nal que defensa els interessos del
col·lectiu de isioterapeutes cata-
lans i que alhora vetlla per l’asso-
liment de les bones pràctiques en
isioteràpia. 

Actualment, compta amb més
de . col·legiats i col·legiades,
per als quals es porten a terme ac-
cions de formació, orientació, as-
sessorament, defensa i difusió de
la professió. 

Girona visibilitzarà la isioteràpia amb una marxa nòrdica
La ruta tindrà lloc dissabte
al matí al parc de la Devesa
per commemorar el Dia
Mundial de la Fisioteràpia


