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Nova Web
i Nous Productes Asseguradors
i Nous Serveis Assistencials

Benvolguts mutualistes,
Ens plau dirigir-nos novament a vostès per tal de fer-los a mans aquest nou
número de la nostra publicació corporativa.
En la darrera comunicació, vàrem voler expressar fermament la nostra
realitat mitjançant un explícit “Ja som 16.500 mutualistes”, desglossat a
les pàgines interiors en un article que feia avinent la composició demogràfica
de la nostra població mutual.

La Mútua
MUTUALITAT NTRA. SRA. DEL CARME

D’això ja fa sis mesos, el nostre creixement s’ha consolidat i el proppassat
21 de juny, en la darrera assemblea general, es va fer oficial la xifra de
16.624 mutualistes com a dada a tancament de l’any 2004.

PUBLICACIÓ
CORPORATIVA

L’evidència d’aquest creixement fa palès un clar esforç per fer arribar a
tota la ciutadania els avantatges que l’associació mutual presenta enfront
d’altres formes d’assegurament lliure.
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A Catalunya, el mutualisme ha estat, des de mitjans del segle XIX, una
manera d’entendre i de fer país arrelada al teixit social. “La Mútua” va ser
capdavantera en aquest sentit i des d’aleshores hem treballat per servir el
soci, principalment en l’àmbit de la salut.

Aquest producte neix de la voluntat d’atendre aquelles persones que
malden per accedir a una medicina privada de qualitat i que se’n veuen
privades per la seva edat i l’alt cost de l’assistència. Més endavant trobaran
un article que exposa les seves prestacions i condicions.
La implantació d’un servei d’infermeria pediàtrica és una altra novetat que
veuran explicada amb més profunditat en aquesta revista i és un gest clar
en el camí per a la millora de l’atenció als nostres mutualistes nadons.
A banda, “La Mútua” actualitza la seva web i es posa a la seva disposició
a l’adreça https://www.mutua.org. El canal internet s’ha demostrat molt
efectiu com a mitjà de comunicació i caldrà avaluar noves aplicacions
d’aquesta eina a la recerca d’un valor afegit per al mutualista.
Pel que fa al desenvolupament de noves assegurances, cal fer notar la
presentació d’un nou producte de decessos, prou flexible com per adequarse a la demanda d’un determinat servei, indistintament de la població on
succeeixi l’òbit.

SUMARI

Com sigui que aquest esperit mutual i innovador segueix inspirant les
actuacions de la nostra institució, els volem fer cinc cèntims d’un nou
servei (a cavall del món assegurador i de l’assistencial) exclusiu per a la
gent gran, que hem anomenat explícitament “La Mútua Amiga”.
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L’eslògan “La Mútua és vida” agafa tot el seu sentit en l’entrevista del fins
ara nostre cap de fisioteràpia i rehabilitació: el Sr. Francesc Escarmís, tota
una trajectòria vital d’atenció i cura dedicada als altres.
La vida és per definició moviment i activitat. Així doncs, tal com els hem
explicat, si hem de parlar de vida, tenen a la seva disposició, per ajudarlos i cobrir-los, nous productes i nous serveis, en la certesa que la nostra
vocació de treballar per a vostès arribarà a tots per fer més mútua.

Dr. Josep Rius
Adjunt a Direcció
Plaça Pau Casals, s/n
Tel. 93 8708099
08400 Granollers
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NOVA WEB
“La Mútua” acaba d’estrenar una nova Web:

www.mutua.org
Aquesta nova web ha estat construïda
amb els nous elements incorporats a
la imatge corporativa i als diversos
materials informatius, publicitaris i
promocionals de la mutualitat (imatges,
colors, eslògans...).
Pel que fa al contingut, a més d’una
presentació de present i de futur i d’un
apartat dirigit al mutualista (amb la
“Cartellera” i la promoció de difusió
per amistat), hom ha procurat
diferenciar clarament les dues
activitats pròpies de l’entitat: d’un
costat, els serveis assistencials, i d’un
altre, els serveis asseguradors.
Pel que fa als Serveis Assistencials, a
més d’una exposició general dels
diferents serveis, dediquem un apartat
especial a la Unitat de Deshabituació
Tabàquica.
Pel que fa als serveis Asseguradors,
presentem les diferents modalitats
d’assegurança de salut, amb les seves
carències i les seves primes, i exposem
de forma separada les diverses
assegurances complementàries. Afegim
també un apartat dedicat als avantatges
fiscals que representen les
assegurances de salut per a les
empreses i els autònoms.
D’altra banda, l’apartat de contacte
facilita l’accés a la mutualitat per mitjà
dels diferents canals a l’abast
(presència física, telèfon, fax, e-mail
i ara també la pròpia web).
A la portada actual, d’inici de la nova
web, hom vol convidar tothom a
entrar al món de “La Mútua”. A partir
d’aquí, periòdicament i d’una manera
continuada, s’aniran fent canvis,
comunicant novetats i ampliant el
menú amb nous apartats. Així mateix,
properament també hi haurà accés a
la versió castellana.
Amb la nova Web, “La Mútua” disposa
i ofereix un nou mitjà de difusió i de
relació amb els mutualistes.
Esperem que sigui ben rebuda.
publicació corporativa “La Mútua”
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NOUS PRODUCTES

“LA MÚTUA AMIGA”
a gent gran (persones a partir de
65 anys) constitueixen un segment
de població que no té accés a la
contractació, entre altres,
d’assegurances de salut. No es tracta
ni de bon tros d’una qüestió de
discriminació social, sinó més aviat de
“discriminació” estadística i actuarial.

L

De tota manera, atès el nostre esperit
eminentment mutual i tenint en
compte que la nostra entitat, a més
d’una mutualitat asseguradora, és
també un centre assistencial, amb unes
modernes instal·lacions mèdiques i
clíniques, “La Mútua” s’ha vist en cor
de dissenyat una modalitat

d’assegurança de salut dirigida de
manera especial a la gent gran. Es
tracta de “La Mútua Amiga”.
Amb aquesta pòlissa, la gent gran
també pot fer-se mutualista nostre i
pot gaudir d’una manera avantatjosa
d’una medicina privada propera i de
qualitat, amb la garantia de “La
Mútua”.
Tanmateix, amb aquesta pòlissa “La
Mútua” dóna resposta a una necessitat
social i de mercat que difícilment pot
ser donada des d’una mentalitat
purament asseguradora.
Vegeu-ne tot seguit les seves
característiques :

 Aquesta pòlissa cobreix 5 prestacions anuals (visites a especialistes, procediments diagnòstics,
actes terapèutics i urgències 24 hores).
 A partir de la 6a. prestació anual, l’assegurat gaudeix d’un 25% de descompte sobre la tarifa
del servei (servei franquiciat).
 Els injectables i els controls d’HTA no tenen limitació.
 “La Mútua” ofereix tarifes especials per a d’altres serveis.
 Servei d’urgències 24 hores, 365 dies l’any.

 Aquesta cobertura d’assistència sanitària va destinada exclusivament a persones a partir
de 65 anys.
 L’assistència es prestarà de manera única i exclusiva a les instal·lacions pròpies de la
mutualitat (Granollers, Caldes de Montbui i Sant Celoni).
 Hi ha una carència d’un mes (llevat d’urgència).
 No es consideren les pre-existències.
 Cal tenir en compte que un mateix contacte del pacient amb el Servei Assistencial pot
originar més d’una prestació.
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NOUS PRODUCTES

“LA MÚTUA SEGUR DC”
mb la voluntat de seguir ampliant
el ventall d’assegurances
complementàries per als nostres
mutualistes, ha nascut “La Mútua Segur
DC”: una nova asSEGURança de
DeCés que incorpora criteris de
flexibilitat, varietat, actualització i
servei.

A

Flexibilitat: en el sentit que cobreix
fins a un capital predeterminat,
independentment de les diferències
que puguin existir entre poblacions,
funeràries i
tipus de servei
(enterrament/incineració).
Varietat: en el sentit que “La Mútua”
permet optar entre tres capitals
diferents (un de bàsic, un altre
d’estàndard i un tercer d’extra).

Actualització: en el sentit que hom
aplicarà anualment una revalorització
automàtica de capitals i primes, de tal
manera que la pòlissa es mantindrà
permanentment actualitzada.
I servei: en el sentit que la pòlissa
incorpora, a més de l’assistència en
viatge, un servei telefònic d’orientació
legal i, fins i tot, la realització de tràmits
de gestoria.
Vegeu-ne tot seguit les seves
característiques :

publicació corporativa “La Mútua”
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NOUS SERVEIS

NOU SERVEI D’INFERMERIA PEDIÀTRICA
arribada d’un nadó a casa suposa
un gran canvi. La seva educació
i adquisició dels primers hàbits
(posturals, higiènics, alimentaris...) és
una tasca no sempre fàcil que planteja
multitud de problemes i preguntes als
pares.

L’

amb la creació d’una nova consulta,
que comptarà amb la incorporació de
dues professionals d’infermeria.

La infància és, per tant, l’etapa de la
vida en què resulten més positives les
intervencions preventives i de
promoció de la salut.

En aquesta consulta aplicarem els
protocols de medicina preventiva a
l’edat pediàtrica (des del naixement
fins als 14 anys ) editats pel
Departament de Sanitat de la
Generalitat de Catalunya, anomenats
també “Programa de seguiment del
nen sa”.

Per això, des de “La Mútua” volem
ampliar els nostres serveis de pediatria

Les visites es programaran cada mes
fins al primer any de vida. Algunes

d’aquestes visites seran conjuntes amb
el pediatre (segons l’establert al
programa del seguiment del nen sa) i
d’altres es portaran a terme només pel
personal d’infermeria.
La primera visita, anomenada
d’ACOLLIMENT, es realitzarà cap als
15 dies del naixement. Serà una visita
conjunta amb el pediatre, on es
recolliran les dades de caràcter general,
tant del nadó com dels pares, i es
valoraran les seves necessitats.
Com a novetat, “La Mútua” compta
amb l’adquisió d’un aparell destinat
a la mesura de les otoemissions
auditives, per valorar l’existència o
no de sordesa en el nounat. Aquesta
prova es durà a terme pel personal
d’infermeria, dins la consulta
pediàtrica
Les tasques de la infermera en la
consulta pediàtrica seran les següents:
• Mesura i control dels paràmetres
antropomètrics (pes, talla,
perímetre cranial, etc.).
• Control de la psicomotricitat
(test de Llevant).
• Control dels patrons de son i
descans del nen/a.
• Control dels patrons d’eliminació.
• Educació sanitària, mitjançant
consells de salut (higiene, hàbits,
cures del nadó...).
• Prevenció d’accidents.
• Alimentació del nadó.
• Control, registre i administració
de vacunes.
Des del servei d’infermeria pediàtrica,
esperem contribuir a la millora de la
salut i el benestar dels seus fills.

Raquel Navío - Laura Sabaté
Servei d’infermeria pediàtrica
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ECOGRAFIA TRIDIMENSIONAL
ecentment hem incorporat al
Servei de Ginecologia i
Obstetrícia de “La Mútua” un nou
ecògraf, de tecnologia avançada, que
permet obtenir imatges tridimensionals
(3D) del fetus i, gràcies a l’ecografia
4D, es poden observar també els
moviments fetals.

R

L’ecografia obstètrica 3D – 4D es pot
realitzar a totes les embarassades que
ho desitgin. Un cop feta l’ecografia,
es lliuren les imatges en format DVD.
La forma de fer aquesta ecografia no
difereix d’una ecografia en dues
dimensions. La diferència rau en el
post-processament, que requereix una
tecnologia especial i una formació
adequada.
Es pot efectuar al llarg de tota la
gestació; per bé que el millor moment
per visualitzar la cara fetal és entre les
25 i les 32 setmanes de gestació.

A vegades no és possible de veure una
imatge amb qualitat suficient, sia per
manca de líquid amniòtic, per la
posició del fetus, per obesitat de la
gestant, per miomes uterins...
Aquest prova serveix per aportar
la imatge tridimensional en sí i
també per obtenir característiques
que incrementen la qualitat del
diagnòstic prenatal, ja que permet
veure amb més precisió les
estructures fetals i facilita així el
diagnòstic d’algunes malformacions
i anomalies de difícil detecció
mitjançant l’ecografia normal.
Amb aquest tipus d’ecografia, es poden
observar fàcilment els moviments del
fetus, com ara el badall, la succió, el
somriure, el plor, el parpelleig...
L’ecografia en 4D ens ofereix també
la possibilitat d’estudiar el
comportament fetal i, en els casos de
normalitat, les imatges obtingudes

Fetus a les 26 setmanes de gestació

ajuden a transmetre tranquil·litat als
pares i a reforçar els vincles d’afecte
amb el futur nadó.
L’aportació més revolucionària
d’aquesta tècnica és, sens dubte, el
fet de poder observar al fetus en el
seu medi natural, l’úter matern.
Les mutualistes que desitgin fer-se
l’ecografia tridimensional, gaudiran
d’un preu especial.

publicació corporativa “La Mútua”
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ENTREVISTA

EL SR. FRANCESC ESCARMÍS

D

esprés de quaranta anys de servei
a “La Mútua”, el nostre Cap de
Fisioteràpia, el Sr. Escarmís, se’ns ha
jubilat. És per aquest motiu que no
volíem deixar-lo escapar sense que ens
concedís aquesta entrevista.
En Francesc Escarmís i Costa és un
granollerí de mena que, després de
cursar els estudis d’Assistent Tècnic
Sanitari a l’Hospital Clínic, s’hi va
especialitzar en Fisioteràpia.

Estudiar en aquella època no era a
l’abast de tothom...
Efectivament, i la meva família era
modesta, així que vaig haver de
compaginar els estudis amb la feina. En
aquest sentit, però, vaig tenir la sort de
poder comptar amb l’ajut del Sr. Cabrera,
qui, quan jo tenia 14 anys, em va oferir
una feina d’assistent a l’Ambulatori de
Granollers de l’ “Instituto Nacional de
Previsión”. Més endavant, acabats els
estudis d’A.T.S. i Fisioteràpia, també fou
el Sr. Cabrera qui m’encaminà cap a la
Mutualitat Ntra. Sra. del Carme,
aleshores ubicada a Can Puntes (l’actual
Escola de Música), on el seu Director, el
Sr. Viaplana, em va contractar. Era a les
acaballes de la dècada dels 60.
De tota manera, un cop a la Mutualitat,
la seva formació va seguir fent camí,
oi?
Afortunadament sí. Com que en aquell
temps la nostra mútua també era
patronal i en un moment determinat el
Ministeri de Treball va voler fomentar
la prevenció dels accidents de treball,
vaig tenir l’oportunitat d’ampliar els
estudis de fisiopteràpia a París, on vaig
obtenir el títol de Professor d’Escola de
Fisioteràpia i els coneixements
necessaris per dirigir el servei que
l’entitat necessitava. Així mateix, també
vaig tenir l’ocasió d’estudiar Osteopatia
a Maidstone (Anglaterra), durant 5 anys,
a raó de 5 setmanes l’any, gràcies a la
qual cosa vaig poder ampliar el meu
camp d’acció. Posteriorment, vaig cursar
els Estudis Superiors de Fisioteràpia
Especialitzada de la Universitat
Internacional de Catalunya.
Vostè deu formar part de la història de
“La Mútua del Carme”...
Són quaranta anys. Vaig comerçar a Can
Puntes com a A.T.S i fisioterapeuta i vaig
8
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responsabilitzar-me del personal auxiliar
i de l’organització de les consultes, i he
acabat al capdavant d’un servei de
fisioteràpia amb unes modernes
instal·lacions, un equip de 7 persones i
molt volum de feina. En definitiva, per
la meva consulta han passat uns 65.000
pacients (en el sentit de casos tractats).
Parlant d’història, quan es va construir
el nou i actual edifici de la plaça Pau
Casals, vaig poder-hi aportar el disseny
de l’estructura dels diferents espais.

bàsicament manuals, com a alternativa
al consum de fàrmacs.

Tornem a “La Mútua”. Com deixa el
seu Servei actual de Fisioteràpia?
El deixo amb la sensació d’haver fet
molta feina. Deixo un servei engegat,
consolidat i, si se’m permet, de qualitat
i prestigi. I el deixo en molt bones mans.
Em refeireixo a l’Ernest Ramon, que,
amb la valuosa col·laboració de tot
l’equip, de ben segur sabrà afrontar els
nous reptes que se li presenten.
Arribats aquí, després d’una bona estona
en què ha aconseguit de traslladar-nos
al seu món amb les seves experiències
i vivències tan sentides, ens permetem
d’anomenar-lo pel seu nom de pila:

De tota manera, el Sr. Escarmís també
és, des de l’any 80, professor de
fisioteràpia de l’Escola Gimbernat de
Sant Cugat, així com Director de
Formació d’Osteopatia de la mateixa
escola (adscrita a la Universitat
Autònoma de Barcelona).
En aquest punt de l’entrevista, deixem
que parli el Professor Escarmís. Les seves
ganes de ser precís i entenedor a
l’ensems es manifesten de seguida.

En què consisteix la fisioteràpia?
D’una manera breu, podríem dir que
és el tractament de problemes de salut,
fonamentalment de l’aparell locomotor
(inflamacions, degeneracions o
traumatismes) per mitjans purament
físics: moviments, corrents, aigua,
massatges i exercicis, amb finalitats
curatives, recuperadores, pal·liatives i,
fins i tot, preventives.
I l’osteopatia?
Es tracta d’una medicina no
convencional, nascuda als EEUU, que,
a partir d’uns coneixements molt
profunds d’anatomia, biomecània i
patologia, i atesa la possibilitat que una
anomalia de l’aparell locomotor influeixi
en el funcionament de la circulació de
la sang, el sistema nerviós o el limfàtic,
mira de tractar la malaltia amb mitjans

Francesc, no tot haurà estat “fisioteràpia
i mútua” a la teva vida...
Doncs, gairebé que sí. Recordo una
vegada, quan vaig tornar de París
després de 3 mesos fora de casa, que a
l’aeroport el meu fill Lluís, de mesos,
em va mirar amb cara de no saber qui
carai era jo i va arrencar a bramar. Jo
també vaig plorar. A vegades tinc la
recança que la meva feina ha ocupat
un espai massa important a la meva
vida... És un deute que tinc amb la meva
muller i els meus fills...
Hem de reconèixer que l’anècdota ens
ha arribat al cor.

Alguna afició, però, sí que tindràs?
El teatre, per bé que no m’hi he pogut
dedicar com ho hauria desitjat. Ara,
això sí, “Els Pastorets”, des dels 12 anys,
no me’ls he perdut mai i, un cop més,
el Sr. Cabrera, i en aquest cas el seu
“Satanàs”, va ser el meu model. D’altra
banda, una altra afició que tinc és la
pintura, a la qual penso dedicar més
temps a partir d’ara.
Després de quaranta anys dedicats a la
fisioteràpia i a “La Mútua”, ara per fi,
en Francesc podrà dedicar més temps a
la seva família; això, si les seves
conferències, que segueix impartint arreu
d’Espanya i, fins i tot, a l’estranger, i el
seu càrrec de Vice-degà del Col·legi de
Fisioteràpia de Catalunya, li ho
permeten.
T’enyorarem, company.
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ARTICLE MÈDIC

INFECCIONS CUTÀNIES MÉS PRESENTS
EN LA INFÀNCIA

É

s difícil explicar com evitar que
els nostres menuts s’infectin
davant milions de microorganismes
que aprofiten el mínim descuit.
Començant pel final, si s’augmenta la
higiene i, davant la mínima presència
de ferida, picada d’insecte, èczema...,
es prenen mesures per tal d’evitar la
infecció, i no s’oblida la protecció
davant el sol, la bona i adequada
hidratació i les cures quan es pateix
alguna infecció i quadre febril, tot
anirà millor.
Els microorganismes que en més
freqüència ens infecten (sobretot en
èpoques estivals, segurament perquè
les condicions els són molt més
favorables) són els fongs, els virus i
els bacteris.

Dins la gamma de les virasis, és a dir,
infeccions causades per virus, l’herpes
simple, els moluscum contagiosum,
les berrugues plantars, berrugues
planes i berrugues a les mans, seran
tractades de diferents maneres i
depenent de l’edat s’evitaran o no
pràctiques agressives i doloroses i,
tenint en compte que totes aquestes
malalties són autolimitades, els

condicionants seran els que caldrà
valorar en el moment de prendre les
mesures mèdiques.
Tot i així, cal saber que és molt difícil
evitar el contagi d’aquests tipus de
malalties.
Els fongs, gèrmens causants de
malalties també conegudes com a
malalties micòtiques, tinyes o “brians”,
es presenten en plaques arrodonides
que van creixent amb sensació de
picor, unes vegades úniques i altres
múltiples, i en ocasions afectant
diferents membres d’una mateixa
família que han tingut contacte entre
ells o amb el mateix focus d’infecció.
La font més freqüent sol ser la dels
animals de pèl, com els conills, gats,
gossos, hàmsters..., que ens arriben
per d’un regal o d’una visita a una
granja o a una casa de pagès, en temps
de colònies.
Ja dins les malalties provocades pels
bacteris, sens dubte la coneguda com
a impetigen contagiós és la
protagonista en la mainada. Es presenta
com una erupció de lesions crostroses
que en pocs dies van augmentant en
nombre i que es localitzen tant en la
cara com en les extremitats.
La infecció d’una petita ferida, la
gratada i erosió d’una picada d’insecte,
són moltes vegades la porta d’entrada
d’aquest microorganisme.
Les mans, i sobretot les ungles, són

C/ Mestre Joan Coll, 1 (cantonada C/ Torras i Bages) Granollers
Tel. 93 849 75 74 - Fax 93 849 61 95 - sopsele@copc.es

reservoris de milions de microbis que
esperen que se’ls obri una porta per
entrar i així poder desenvolupar un
forúncul o una fol·liculitis.
El sol pot ser un inductor per a
l’estimulació de l’herpes simple.
Els quadres febrils, les malalties
debilitatives, com les diarrees, i les
insolacions també poden estimular
l’herpes oral (pansa).
Les zones d’oci multitudinàries
(piscines, vestidors esportius, platges...)
per descomptat que no són un mirall
d’esterilitat.
Un èczema és difícil d’evitar, ja que
moltes vegades és constitucional. Però,
quant a les malalties infeccioses,
sempre podem intentar evitar-les o
disminuir els seus efectes.
Antibiòtics, antivirals i antifúngics,
tòpics i/o orals, són les nostres armes.
Però la millor prevenció és fer la
feina ben feta i aplicar totes les
mesures que hem esmentat.

Dr. Francesc Oliveras Fradera
Dermatòleg

• Selecció de personal
• Recerques personalitzades
• Valoracions psicotècniques
• Avaluació dels RRHH
• Orientacions professionals

ARTICLE MÈDIC

CIRURGIA LAPAROSCÒPICA DE L’HÈRNIA
INGUINAL: UNA ALTRA OPCIÓ TERAPÈUTICA

L

a cirurgia laparoscòpica és una
tècnica d’abordatge quirúrgic que
provoca poca agressió al malalt, ja que
es practica mitjançant la introducció
d’instrumental especialment dissenyat
a través de petits forats, sense necessitat
de grans ferides. Això comporta una
millora del confort i de la recuperació
postoperatòria dels pacients i disminueix
el temps necessari per tornar a les
activitats habituals.
Una de les múltiples patologies que es
poden tractar amb cirurgia laparoscòpica
és l’hèrnia inguinal. La paraula “hèrnia”
vol dir “protrusió d’intestí o greix de la
cavitat abdominal per un defecte
congènit o adquirit de la paret
abdominal”. Es tracta d’alteracions
freqüents, ja que es donen en més del
2 % de la població al llarg de la vida, i
es produeixen majoritàriament en la
regió inguinal.
Les hèrnies inguinals surten pels orificis
formats en descendir el testicle i els
elements del cordó espermàtic fins a
l’escrot. Poden ser congènites, si l’orifici
no tanca després del naixement, o
adquirides durant la vida, per esforços
físics, tos o estornuts.
És el propi pacient qui les diagnostica.
També en una exploració mèdica de
rutina es pot objectivar i palpar una
tumoració a nivel inguinal que es
produeix amb la tos o l’esforç.
El dolor i les molèsties que provoca
aquesta patologia milloren després de
la reducció de l’hèrnia a la cavitat
abdominal.
El tractament haurà de ser quirúrgic,
amb el qual es reintroduirà el contingut
del sac herniari a la cavitat abdominal
i es repararà el defecte de la paret
abdominal amb l’ajut d’una malla
protèsica, gràcies a la qual cosa evitarem
les possibles complicacions de l’hèrnia,
com són l’embussament o la incarceració
del contingut herniari.
La intervenció es pot fer per via
convencional, amb una incisió en la

regió inguinal o també, en alguns casos,
per laparoscòpia, amb tres petites
incisions.
Els avantatges de la via laparoscòpica
són una millor recuperació i menys
dolor, segons els estudis clínics
realitzats, amb un índex de recidiva
semblants.
De tota manera, es requereix una
anestèsia general per aconseguir una
a d e q u a d a r e l a x a c i ó m u s c u l a r.

HÈRNIA INGUINAL

D’aquí que qualsevol pacient adult que
pugui fer-se una anestèsia general i que
no presenti una coagulopatia
incontrolada podria ser candidat per a
una hernioplàstia inguinal laparoscòpica.
L’exploració de la cavitat abdominal és
l’inici de l’acte quirúrgic per via
laparoscòpica, per mitjà de la qual
podem observar el tipus d’hèrnia inguinal
de què es tracta i de si existeix
bilateralitat. Aquest tractament està
especialment indicat per a pacients amb
hèrnies bilaterals, en què es pot realitzar
la reparació en un sol temps; també en
pacients amb hèrnies recidivades, en
què podrem evitar les zones cicatritzades
anteriors, i en pacients amb hèrnies
primàries unilaterals.

amb la cirurgia convencional.
Un treball sobre el tractament
laparoscòpic de les hèrnies inguinals
publicat a Cirurgia Espanyola (Cir Esp
1999; 66: 416-420) ja va posar de
manifest la millora en la recuperació
popstoperatòria i de l’activitat quotidiana
en aquells pacients que es poden
aprofitar d’aquestes tècniques
quirúrgiques poc invasives.
La utilització, en la cirurgia
laparoscòpica, de material especial fa
que les despeses d’aquesta cirurgia
siguin majors, encara que queden
bastant compensades per un dels
principals beneficis de l’herniorrafia
laparoscòpica: la recuperació precoç
i la reducció del període d’incapacitat
en pacients laboralment actius poden
afavorir, conseqüentment, un estalvi
social (costos indirectes), com es posa
de manifest en estudis clínics controlats
(Arch Cir Gen Dig, 2000 Sep 1 ©
Cirugest).
Atès que el tractament quirúrgic de
l’hèrnia inguinal es pot fer tant amb
cirurgia convencional, com amb cirurgia
laparoscòpica, els professionals han de
trobar la solució més adient per
solucionar el problema de la millor
manera a cada pacient.
Del que no hi ha dubte és que la
herniorrafia per via laparoscòpica
disposa ja d’un lloc definit en aquests
tractaments.

Les contraindicacions es produeixen en
malalts amb patologies cardíaques o
respiratòries, als quals una anestèsia
general serà un risc important, i també
en malalts amb antecedents de cirurgia
abdominal inferior.
Les hèrnies inguinoescrotals gegants o
irreductibles no són fàcils de tractar
laparoscòpicament i, en aquest cas,
també seria preferible evitar-les i fer-les

Dr. Ferran Pérez Bote
Cirurgia General i Laparoscòpica
publicació corporativa “La Mútua”
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BREUS
NOVETAT A LA “CARTELLERA”
questa vegada els volem informar d’una nova
incorporació a la nostra “Cartellera. Es tracta del
Consultori de Neuropsicologia de la Dra. Irene Vaquer
Ricart.

A

La Neuropsicologia clínica és una especialitat professional
de la Psicologia que té com a finalitat descriure,
diagnosticar i tractar les alteracions cognitives, conductuals
i emocionals, degudes a una afectació funcional i/o
estructural del sistema nerviós central.

memòria, llenguatge, percepció, funcions executives....);
valoració del deteriorament cognitiu en persones grans;
estudi i valoració cognitiva de patologies cerebrals
(demències, traumatismes crànioencefàlics, accidents
cerebrovasculars...); rehabilitació i estimulació cognitiva,
i assessorament i suport al pacient, familiars i
professionals.

INCORPORACIÓ DE NOUS FACULTATIUS

D
Els serveis que es realitzen en aquesta consulta són els
següents: avaluació de les funcions cognitives (atenció,

arrerament, s’han incorporat a “La Mútua” els
següents facultatius:

✓ Dr. Albert Clarà Velasco,
especialista en angiologia.
✓ Dr. Ferran Pérez Bote,
especialista en cirurgia general i laparoscòpica.
✓ Dr. Xavier Saura Montiel,
especialista en ginecologia i obstetrícia.

Plaça Onze de Setembre, 7
Tel. 93 870 23 94 - 93 870 27 58 - Fax 93 860 41 32
08400 Granollers - BARCELONA

publicació corporativa “La Mútua”

15

BREUS
COL·LABORACIONS
om ja és habitual, els volem informar de totes
aquelles col·laboracions que la nostra mutualitat
realitza amb diverses institucions i entitats de Granollers
i comarca, amb la voluntat d’ajudar a fer país en els
àmbits social, cultural i esportiu.

C

D’aquesta manera, des de finals de l’any passat fins a
l’estiu hem realitzat les següents col·laboracions.
Per un costat, hem estat patrocinadors del Parc Infantil
de Nadal i de la Pista de Gel de Granollers, del
Campionat d’Europa d’Handbol veterà, organitzat pel
BM Granollers, i del Campionat Internacional de Tennis
femení, organitzat pel Club Tennis Els Gorchs de Llerona.
També vam donar el premi de poesia del concurs literari
d’Òmnium Cultural.

JUGADOR DEL BM GRANOLLERS
INTERVINGUT QUIRÚRGICAMENT

E

l 17 de febrer, va passar per un dels nostres quiròfans
el jugador malagueny de la Divisió d’Honor del
BM Granollers, en José Luís Pérez Canca. El central va
ser intervingut de ruptura del tendó d’Aquil·les del peu
dret pel Dr. Moragas i pel Dr. Oliver. Sabem que s’està
recuperant molt bé i des d’aquí li desitgem molta sort
i que ben aviat pugui tornar al camp amb els seus
companys i seguidors.

Per un altre costat, també hem estat patrocinadors de
l’Orquestra de Cambra de Granollers, gràcies a la qual
cosa vam poder convidar els nens que van participar
a la passada edició del Concurs de Dibuix de Nadal i
també les seves famílies a assistir al concert de “La
Mútua” al Teatre Auditori de Granollers, en què hom
va poder gaudir de l’estrena de la magnífica posada
en escena de l’obra “Tirant lo Blanc”, amb l’Orquestra
de Cambra, una agrupació de diverses corals infantils
i de Titelles Marduix. A la foto, el nostre president
dedicant unes paraules al públic assistent.

LONES A CA LA SILA
om ja vam informar en l’anterior edició d’aquesta
publicació, la nostra entitat va adquirir l’immoble
de Ca la Sila (carrer Vinyamata, cantonada Sans), amb
la intenció d’ampliar la nostra infraestructura mèdica
amb la construcció d’unes noves instal·lacions. En
aquest sentit, val a dir que aquest projecte va endavant
i és per aquest motiu que ho hem volgut deixar palès
amb la col·locació d’unes grans i vistoses lones a les
façanes de l’immoble adquirit.

C

Així mateix, també hem patrocinat els Pastorets de
Granollers (els dels Amics i els dels Veterans), les Festes
de l’Ascensió, la Marató de Donació de Sang de Caldes
de Montbui i els actes organitzats per la Unió
Empresarial Intersectorial–Cercle d’Empresaris.
D’altra banda, també hem posat el servei d’infermeria
a disposició dels nombrosos participants arribats d’arreu
del món a la Granollers Cup, organitzada pel BM
Granollers.
En darrer terme, també hem col·laborat en l’edició de
diverses publicacions de la Fundació Vallès Oriental
per a Disminuïts Psíquics, del Club Atlètic Granollers,
del Club Natació Granollers, de l’Esport Club
Granollers, del Club Tennis Els Gorchs, de l’Agrupació
Sardanista de Granollers i dels Fòssils Blaus.
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BREUS
EL DEFENSOR DEL MUTUALISTA

ASSEMBLEA GENERAL

a nostra mutualitat disposa des de fa temps d’un
Servei d’Atenció al Mutualista. De tota manera,
seguint la Llei 10/2003 del Parlament de Catalunya,
de 13 de juny, segons la qual totes les mutualitats que
superin els 10.000 associats han de tenir un Defensor
del Mutualista, la nostra entitat federada amb altres
mutualitats van decidir de crear aquesta figura, càrrec
que ha recaigut en la persona de la Sra. Maria Eugènia
Cuenca, advocada, diputada al Congrés i exconsellera
de Governació de la Generalitat de Catalunya.

l dimarts dia 21 de juny, va tenir lloc, a la Sala d’actes
de la Mutualitat, l’Assemblea Ordinària anual. El
nostre Director General, el Dr. Ricard Blanch va presentar
la memòria de l’exercici 2004 i el pressupost per al 2005.
Per la seva banda, el nostre President, el Sr. Joan Díaz,
va parlar de la bona marxa de l’entitat, reflectida en els
resultats econòmics, l’increment d’associats i els projectes
de futur. Un cop aprovada la gestió de l’actual Junta
Directiva, el Director General va fer una presentació del
contingut del nou Pla Estratègic 2005-2008, del qual els
informarem en detall a la propera edició d’aquesta revista.

L

E

Així doncs, la Sra. Maria Eugènia Cuenca, Defensora
del Mutualista, és l’encarregada de donar resposta a
les possibles reclamacions, queixes i conflictes que
sorgeixin entre els mutualistes i les seves respectives
mutualitats, després que el corresponent Servei
d’Atenció al Mutualista no hagi pogut solucionar
l’assumpte.
Qualsevol prenedor, assegurat o beneficiari d’una
pòlissa d’assegurances pot realitzar una reclamació al
Defensor del Mutualista en els termes del reglament
regulador. Les seves resolucions han de ser adoptades
en un termini inferior a dos mesos i són vinculants per
a la mutualitat si és favorable al reclamant. D’altra
banda, totes les mutualitats signants del contracte, a
través dels seus Serveis d’Atenció al Mutualista, s’han
compromès a donar el suport tècnic i administratiu
que requereixi.
Amb aquesta figura, facilitem a tots els mutualistes
una via ràpida i gratuïta per a resoldre els conflictes
sense que s’hagi de recórrer necessàriament a la
Direcció General d’Assegurances o als Tribunals de
Justícia.

LA MASIA I CA N’ILLA
RESTAURANTS
Tel. 93 843 00 02
08480 L’Atmetlla del Vallès

Signatura de l’acord amb la Sra. Mª Eugènia Cuenca
(al centre) i els Directors i Presidents de les diferents
mútues, entre els quals el nostre Director General (el
2n. per l’esquerra).

publicació corporativa “La Mútua”
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BREUS
PRESÈNCIA A FIRES
na bona manera de donar a conèixer els serveis,
tant asseguradors com assistencials, de la nostra
mutualitat és estant presents en les diverses fires i
“botigues al carrer” que tenen lloc a diverses poblacions
de la nostra àrea d’influència.

U

Al llarg del primer semestre d’enguany, a més de la
tradicional Fira de l’Ascensió de Granollers, també
hem estat a la Fira de Sant Isidre de Cardedeu, a les
“Botigues al Carrer” de Sant Celoni, a la Firabotiga
de Caldes de Montbui i a la Fira del Comerç i Serveis
de L’Ametlla del Vallès.

Sant Celoni

Tanmateix, per tal de millorar la imatge i la comoditat
del nostre estand, aquest any hem incorporat nous
elements de mobiliari.

L’Ametlla del Vallès

Caldes de Montbui

EDIFICI CENTRAL DE GRANOLLERS:

DELEGACIÓ DE SANT CELONI:

Plaça Pau Casals, s/n
08402 Granollers
Centraleta i petició d’hores
93 870 80 99
Servei d’Urgències 24h
93 870 01 55
Servei Comercial
93 860 01 56
Laboratori
93 860 01 57
Administració
93 860 01 58
Servei d’Atenció al Mutualista 93 870 80 99
Servei d’Admissions
93 870 80 99
Servei de Prestacions
93 870 80 99
Fax 93 879 04 77

Dos de maig, 1
08470 Sant Celoni
Tel. 93 867 45 06

DELEGACIÓ DE CALDES DE MONTBUI:
Pi i Maragall, 55
08140 Caldes de Montbui
Tel. 93 865 35 04
www.mutua.org - mutua@mutua.org

C/. Sant Jaume, 53 - 08400 Granollers

CARTELLERA

NAL TRAINING
TIO
CE
S
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Marca

Adreça

Població

Telèfon

Condicions

Anselm Clavé, 37

Granollers

93 879 38 26

Berenguer III, 20

Mollet del Vallès

93 579 45 89

Graduació de la vista, test de baixa visió i de
pressió ocular, adaptació d'audífons i lents
de contacte: sense càrrec.
Ulleres de sol i esport, audífons, instrumental
òptic: 10% descompte.
Ulleres graduades: 15% descompte.

Pau Alcover, 69-71

Barcelona

93 254 79 22

Visita informativa gratuïta.
Estudi pre-operatori: 90€ 2 ulls.
Cirurgia refractiva (Clínica Teknon): 900€ ull.

Vidal i Jumbert, 10, 3-4 Granollers

93 846 62 42

Matrícula gratuïta.
10% descompte primer rebut.

Torras i Bages, 31

Granollers

93 879 37 27

Densitometria òssia: preu especial de 48€.

Barcelona, 36
11 de setembre, 25
Ctra. Vella, 9

Granollers
Llinars del Vallès
Sant Celoni

93 879 59 59
93 841 09 66
93 848 43 99

Obsequi segons el tipus de reserva.

Barcelona, 37-41

Granollers

93 870 24 00

Matrícula gratuïta.

Verge de Núria, 13
Av. Rei en Jaume, 62
Calàbria, 49
Rafael de Casanovas, 29
Major, 29
Doctor Trueta, 26

Granollers
Cardedeu
La Garriga
Mollet del Vallès
Montornès del Vallès
Sant Celoni

93 870 08 54
93 846 22 03
93 871 62 43
93 570 71 22
93 568 43 11
93 867 24 00

Quota d'entrada gratuïta.
50% descompte en la quota del primer any.
Obsequi d'una armilla fosforescent.

Ctra. Granollers a
la Roca, Km. 17,00

Granollers

938 603 990

Tarja client sense cost.
Condicions especials
en vehicle nou i altres serveis.

Sant Jaume, 53

Granollers

93 870 53 41

10% descompte en ortopèdia.
5% descompte en parafarmàcia.

Tetuan, 94

Granollers

93 870 09 19

25% descompte sobre tarifa ordinària de
correus i telègrafs en nacional.
15% descompte en internacional.

Av. Gorchs, s/n

Llerona
93 849 34 30
Les Franqueses del Vallès

50% descompte en la quota d'entrada familiar.

Torres i Bages, 50

Granollers

93 840 51 21

25% descompte en les entrades.

Cal demanar dia
i hora a “La Mútua”

Granollers

93 870 80 99

Primera visita gratuïta i preus
especials en inseminació artificial
i fecundació “in vitro”.

Museu, 15, 2n. D

Granollers

93 860 63 84

15% descompte en els diferents serveis.

of
schoolish
eNgl

Club Tennis Els Gorchs

Servei Neuropsicologia
Dra. Irene Vaquer
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