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El laboratori del CAP de Just
Oliveras és capdavanter a Europa
Incorpora un sistema per processar analítiques amb menys temps i més fiabilitat
Amb tecnologia punta i un certi
ficat d’excel·lència, el laboratori
d’anàlisi del CAP de Just Olive
ras pot analitzar les mostres de
més de 2.000 pacients al dia.
L’equip és el número 100 que
s’ha instal·lat a Europa del sis
tema Modular Pre-Analytics (MPA)
de Roche Diagnòstics i Hitachi. El
sistema MPA és una plataforma pre
analítica modular que automatitza
totes les fases de preparació de la
mostra i elimina per complet la ma
nipulació de tot el procés. Així ho va
explicar el dia de la presentació de
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l’equip la doctora Virtudes Álvarez,
responsable de l’àrea d’automatit
zació de sèrum: “El personal té
en tot moment seguretat biològica
perquè mai entra en contacte amb
les mostres”. Segons la directora del
laboratori, Magda Gomis, amb el
nou equipament s’ha automatitzat
la preanalítica i la mostra de sèrum
i s’han integrat les àrees de preana
lítica i analítica. Gomis també ha in
cidit en l’automatització per explicar

Las intensas precipitaciones que
han caído en los últimos días en
la ciudad han causado proble
mas en la vida ciudadana, con
calles inundadas y retrasos en el
transporte público. En L’H se ha
tenido que lamentar la muerte
de un indigente, Luis G. E., de
55 años, que se quedó dormido
bajo un puente en Can Buxeres
y murió ahogado tras ser arras
trado por la fuerza del agua.

Continúa la búsqueda
de Óscar Blanco en
el macizo del Garraf
gabriel cazado

Dóna cobertura a una
població de 750.000
persones, 28 CAP i dos
hospitals i a mitjan
2007 ampliarà el seu
àmbit d’actuació a
Cornellà i a Sant Boi

Las fuertes lluvias
provocan inundaciones
y un muerto en L’H

El laboratori de Just Oliveres compta amb un nou i modern equip

que el resultat de l’analítica és molt
més fiable que el que s’aconsegueix
pel sistema tradicional de manipula
ció manual.
El nou equip del laboratori no
només dóna ser vei als pacients
dels ambulatoris de L’Hospitalet
sinó també a alguns de la comarca

del Baix Llobregat i a dos hospitals.
Dóna cobertura a una població de
750.000 persones i a 28 centres de
salut. A mitjan l’any 2007 ampliarà
el seu àmbit d’actuació a Cornellà i
a Sant Boi. “Si per fer una analítica
normal abans trigàvem una hora, ara
en aquest nou equipament, en deu

minuts l’hem enllestida”, ha explicat
la doctora Álvarez. Al laboratori del
Centre d’Atenció Primària de Just
Oliveras hi treballen 40 persones i
té capacitat per poder doblar aques
ta xifra quan s’augmenti el nombre
de pacients amb l’increment previst
a l’àrea d’influència. # marga solé

La familia de Óscar Blanco, ve
cino de L’Hospitalet de 77 años
desaparecido el 2 de agosto en
el macizo del Garraf, continúa
organizando batidas para inten
tar localizarlo. A la hora de cerrar
esta edición estaba previsto un
nuevo rastreo con la ayuda de
cazadores de la zona por los lu
gares donde fue visto por última
vez. Óscar Blanco desapareció
mientras practicaba senderismo
por este parque. Para cualquier
información los teléfonos son el
112 o bien el 616 44 82 69.

