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Bellvitge incorpora un sistema
de diagnosi pioner a Europa
El TEP-TC redueix el temps del diagnòstic de càncer i n’accelera el tractament
L’Hospital de Bellvitge ha incorporat el sistema de diagnosi per imatge més avançat
d’Europa. Es tracta de la nova unitat de disseny integral
de tomografia per emissió
de positrons i computada
(TEP-TC), que combina dues
tècniques ja existents: la TEP,
que detecta el càncer en els seus
estats inicials però no permet
localitzar-lo amb precisió, i la TC,
que el localitza però quan ja està
més avançat.
Segons va destacar el conse-

La nova unitat de disseny
integral TEP-TC de
l’Hospital de Bellvitge és
la primera d’Espanya
gestionada amb diners
públics i permet localitzar
abans els tumors
ller de Sanitat i Seguretat Social,
Xavier Pomés, durant la inauguració del TEP-TC i d’una nova unitat
de ressonància magnètica de les
més potents de Catalunya, el fet
que l’Hospital de Bellvitge aculli
el primer TEP-TC gestionat amb
diners públics, el manté com a
hospital “de primer nivell”. Pomés
va explicar que el TEP-TC permet
diagnosticar amb precisió l’àmbit
d’acció del tumor, on hauria d’ac-

Un grupo de
cooperantes
del JIS viaja
a Nicaragua
este verano
Un grupo de voluntarios del
JIS (Jóvenes por la Igualdad
y la Solidaridad) ha viajado a
Nicaragua para colaborar en
los programas de cooperación que la entidad lleva a
cabo en Managua, la capital.
En el barrio de San Judas se
encargan de los programas
sanitarios, educativos, de
prevención de enfermedades de transmisión sexual y
de dinamización en colaboración con la ONG local Martin
Luther King.
La expedición la componen
10 jóvenes que permanecerán
en Centroamérica durante julio y
agosto con el objetivo de organizar un programa de actividades
de verano para la población nicaragüense. Previamente, los cooperantes, jóvenes universitarios
en su mayoría, han recibido formación sobre los programas del
JIS y la situación de Nicaragua.
Por otra parte, la entidad está
impulsando un programa de apadrinamiento de niños y niñas de
San Judas. El JIS se compromete
a que las ayudas económicas de
los padrinos repercutan en toda
la comunidad a la que pertencen
los pequeños y a hacer un seguimiento de los programas solidarios financiados con los donativos. Los interesados en apadrinar
a los niños deben dirigirse a la
sede de la entidad, en la Ronda
de la Torrassa, 105 o llamar al teléfono 93 421 93 10. # R.
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Celestino Corbacho i Xavier Pomés visiten el nou aparell de diagnosi per imatge

tuar la radioterapia, de manera
que s’escurça el temps per concretar el tractament.
A més, el conseller de Sanitat
va remarcar la forta inversió realitzada, “sense tirar a terra l’edifici, estem fent un hospital gairebé nou, que és el que corres-

pon a les necessitats del moment
i, sobretot, a les que hi haurà als
propers 20 anys”, va dir. Per la
seva banda, l’alcalde, Celestino
Corbacho va destacar que la inversió en la remodelació de les
consultes externes, i la millora de
la connectivitat amb l’Hospital

Duran i Reynals, arran de les
obres del Ministeri de Foment, i
l’entrada des de l’autovia de Castelldefels a la Ronda de Dalt, “facilitaran la connectivitat d’aquest
Hospital, que ja no només és referència a L’Hospitalet sinó que
va més enllà”. # EVA SERRANO
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