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L'Hospital de Sant Celoni obre a mútues i privats
les intervencions artroscòpiques a les articulacions
Les retallades pressupostàries porten al centre a explorar noves vies per oferir el servei i reduir les llistes d'espera
REDACCIÓ. Sant Celoni

L'equip integrat pel cap de servei
de traumatologia, Antoni Salvador,
i els doctors Albert Broch i Felipe
Delgado han posat en marxa la societat Arthrocat amb la que han
posat a disposició, a mútues i privats, les intervencions per artroscòpia que ﬁns l'any passat
l'Hospital de Sant Celoni tan sols
oferia a través de la seguretat social. L'astroscòpia ofereix una alternativa a la cirurgia clàssica "que
consistia en obrir les articulacions", explica Salvador, i la substitueix per una tècnica menys
agressiva i de més ràpida recuperació ja que tan sols cal una petita
incisió a la pell per detectar les
afectacions a les articulacions,
tractar-les o, ﬁns i tot, incorporarhi pròtesis. El 80 per cent dels pacients, assenyala el cap de servei
de traumatologia, poden marxar
cap a casa el mateix dia de la intervenció.
L'Hospital de Sant Celoni ha fet
una aposta per donar a conèixer la
possibilitat d'accedir a aquest servei a través de la mútua ja que
"amb la retallada dels pressupostos s'han multiplicat les llistes
d'espera de la seguretat social"
i, a través d'Arthrocat es pot accedir a les intervencions artroscòpies
amb major celeritat. "Com a hospital comarcal estàvem donant
un servei excepcional en seguretat social", assegura Salvador que
"això s'ha acabat amb la retallada" que ha provocat llistes d'espera de més de tres mesos. En
aquest sentit, s'ha optat per mantenir el servei públic als matins i am-

D'esquerra a dreta, els doctors Albert Broch, Felipe Delgado i Antoni Salvador, equip d'Arthrocat (AdBM)

pliar l'horari d'intervencions a la
tarda per atendre als que s'hi adrecin privadament. "Estem fent
canvis en eles estructures de
l'hospital per adaptar aquesta
part privada", assenyala, "tancant-ne una part per a consultes
i hospitalització per separar-ho".
L'Hospital va començar amb les
tècniques artroscòpiques ara fa 6
anys i actualment fa intervencions
a totes les articulacions, tant en cirurgia artroscòpica com en trauma-

tologia esportiva i en cirurgia de
les pròtesis articulars. El de Sant
Celoni és l'únic centre mèdic català que ofereix aquest servei i ha
intervingut esportistes d'èlit com
Alex Villaécija, campió estatal de
natació en 100 metres papallona.
"La diﬁcultat per oferir-lo és la
corba d'aprenentatge", destaca
Salvador respecte a aquest servei,
ja que "requereix molta dedicació i, malgrat nosaltres ja l'hem
passada, encara estem anant a

L'Audiència de Barcelona obliga a l'Hospital a pagar
drets d'autor pels aparells de televisió a les habitacions
REDACCIÓ. Sant Celoni

L'Audiència de Barcelona ha emès
una sentència que obliga a l'Hospital de Sant Celoni a pagar drets
d'autor a l'entitat Artistas e Intérpretes Sociedad de Gestión
(AISGE) pels aparells de televisió
que té instal·lats a les habitacions
perquè en puguin fer ús els pacients i a alguns espais comuns del
centre. En aquest sentit, la sentència estima parcialment el recurs
que AISGE havia presentat després que el jutjat mercantil de Barcelona eximís a l'Hospital de Sant
Celoni a pagar per aquest concepte.
Segons el president del Patronat
de l'Hospital i alcalde de Sant Celoni, Francesc Deulofeu, aquesta
sentència esgota la via judicial i
per tant "no es pot tornar a recórrer". Ara, explica, caldrà esperar que la sala es torni a reunir per
valorar quin import haurà d'abonar
l'hospital a l'AISGE per aquest
concepte i pagar-lo. Quan es conegui amb detall aquesta valoració,

assegura Deulofeu, l'Hospital
haurà de prendre una decisió sobre
la política que s'adopta en relació
a la presència de televisions a les
habitacions.
La sentència remet al pagament de
les quantitats legalment estipulades a aquest efecte, que serien de
45 euros trimestrals per cada local
o zona comú on hi tingui un televisor, més 1,52 euros trimestrals
per habitació ocupada amb monitor i 0,30 euros per cada "acte de
visionat unitari d'enregistraments audiovisuals" que es produeixin tant als recintes privats
com públics.
Tanmateix, els serveis jurídics de
l'Hospital, han assegurat que malgrat la sentència declara que l'Hospital està obligat a satisfer la la
remuneració prevista a la Llei de
Propietat Intel·lectual pels actes de
comunicació publica de gravacions, "no condemna el pagament de cap quantitat" perquè,
assenyalen, "entén que no han
quedat degudament acreditades

les quantitats que procedirien
dels actes de comunicació, i desestima també la petició d'AISGE
de poder concretar les quantitats
en fase d'execució". En resum,
assenyalen el serveis jurídics,
"dóna dret a AISGE a poder reclamar, però sense condemnar a
l'Hospital de Sant Celoni a
pagar un cèntim". En aquest sentit, conclouen, "si AISGE vol cobrar de l'Hospital de Sant Celoni
haurà de sol·licitar-ho en un nou
plet". L'Hospital té contractat amb
una empresa externa el servei de
televisions i telefonia a les habitacions de l'Hospital.
L'AISGE, presidit per Pilar Bardem, està integrat per 25 consellers
que es renoven periòdicament. La
seva croada per cobrar als hospitals per oferir televisió als pacients
va començar el 2009 però la seva
demanda va ser desestimada per la
justícia, tot i que inicialment
AISGE defensava que els pacients
no paguessin per veure la televisió
durant la seva estada als hospitals.

cursos". Requereix, a més, d'un
instrumental especíﬁc molt car.
L'equip d'Arthrocat, amb el que es
pot contactar a través del 93 848
761 o al mateix Hospital de Sant
Celoni, van protagonitzar la primera intervenció de l'Estat per implantar una pròtesi de canell pel
mètode artroscòpic. Ara, després
d'anys de pràctica i formació internacional, han ampliat aquests intervencions
a
totes
les
articulacions.

La pluja deixa al
descobert la presència
de degoters al pavelló
del Sot de les Granotes
REDACCIÓ. Sant Celoni

Les fortes pluges que van afectar
el Baix Montseny fa una setmana
van posar en evidència la presència
de degoters al nou pavelló del Sot
de les Granotes, ﬁns al punt que es
va haver de suspendre el partit de
futbol sala que hi havia programat
per la ﬁltració d'aigua a les
instal·lacions.
Segons l'Ajuntament de Sant Celoni, aquestes haurien estat causades per un mal tancament de les
plaques del sostre. Fa un temps el
Consistori va detectar que el sostre
instal·lat provocava que la rosada
congelada es condensés i gotegés
a l'interior del recinte i per aquest
motiu es van identiﬁcar els punts
on hi havia ﬁltracions i es van incorporar aïllaments. L'operació,
però, va provocar que al
recol·locar les plaques algunes no
quedessin ben encaixades i per
aquest motiu l'aigua de la pluja va
entrar a l'interior de l'equipament
ara fa una setmana i mitja.
Actualment, ha assegurat l'Ajuntament, s'està procedint a resoldre
aquesta deﬁciència per evitar que
en un futur es tornin a produir
noves ﬁltracions.
El nou pavelló del Sot de les Granotes es va inaugurar el setembre
de l'any passat i compta amb una
pista poliesportiva de 22 per 45
metres i d'un rocòdrom per practicar escalada de 150 metres quadrats de superfície i una alçada
d'uns 12 metres. El nou equipament es va construïr al costat de la
piscina coberta amb l'objectiu de
descongestionar el pavelló de la
zona dels Esports que comptava
amb una demanda d'ús molt elevada.

