
L’Arnau estrena un servei 
d’hemodiàlisi domiciliària 
per a pacients renals crònics
La primera fase del programa ha començat amb
sis persones i s’estendrà arreu de la demarcació
El Servei de Nefrologia 
de l’Hospital Universitari 
Arnau de Vilanova de 
Lleida ha posat en marxa 
un programa d’hemodiàlisi 
domiciliària adreçat a 
pacients renals crònics.
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Des de l’hospital lleidatà infor-
men que gràcies a aquest projec-
te pioner, els pacients no hauran 
SW SWゲヮﾉ;N;ヴ gﾐゲ ;ﾉ IWﾐデヴW ヮWヴ 
sotmetre al seu tractament tres 
vegades per setmana. Per ara, la 
ヮヴｷﾏWヴ; a;ゲW ヮｷﾉﾗデ SW ﾉ; ｷﾐｷIｷ;ピ┗; 
ha començat amb sis pacients 
amb bons resultats, però preveu-
en augmentar el nombre de per-
sones, ja que el programa va diri-
git a tots els pacients renals de la 
demarcació.

El cap de Servei de Nefrolo-
gia de l’hospital, Alfons Segarra, 
explica que l’hemodiàlisi domi-
ciliària consisteix en sessions de 
menor durada que les de l’hos-
pital, però amb un major nombre 
de dies a la setmana. Segarra as-
senyala que “pacients i cuidadors 
┗;ﾉﾗヴWﾐ ﾏﾗﾉデ ヮﾗゲｷピ┗;ﾏWﾐデ ﾉ; ｡W-
xibilitat, la llibertat, el benestar i 
la millora en les relacions socials 
i la qualitat de vida que suposa 
un tractament a domicili”. Des 
SWﾉ ヮ┌ﾐデ SW ┗ｷゲデ; iゲｷIが Wﾉゲ ﾏWデ-
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ges destaquen que el tractament 
d’hemodiàlisi a domicili permet 
un control de la hidratació del pa-
IｷWﾐデ ﾏYゲ Iﾗﾐピﾐ┌ ｷ ゲWﾏHﾉ;ﾐデ ;ﾉ SW 
ronyó, fet que millora els episodis 
de rampes i hipotensió. 

El tractament a casa afavoreix 
ﾉ; ヴWｪヴWゲゲｷﾙ SW ﾉ; ｴｷヮWヴデヴﾘg; ┗Wﾐ-
tricular i el risc d’arrítmies i mort 

sobtada. Un dels pacients que ja 
Wゲ HWﾐWgIｷ; Sげ;ケ┌Wゲデ ﾐﾗ┌ ゲWヴ┗Wｷが 
Iｪﾐ;Iｷﾗ Gヴ<Iｷ;が W┝ヮﾉｷI; ケ┌W さピﾐI 
ﾏWﾐ┞ゲ a;ピｪ; ヮﾗゲデ Sｷ<ﾉｷゲｷが Wﾉ ﾏW┌ 
organisme està més compensat 
perquè les sessions són més cur-
デWゲ ｷ ﾏYゲ ゲWｪ┌ｷSWゲ ｷ ;ヮヴﾗgデﾗ Wﾉ 
temps del tractament per tele-
treballar des de casa”. Francisco 

Salmerón, també pacient d’he-
modiàlisi a domicili parla en la 
mateixa línia. “És molt més cò-
mode, puc organitzar-me millor i 
seguir amb el meu dia a dia amb 
més facilitat”, assegura.

L; ﾏ;ﾉ;ﾉピ; ヴWﾐ;ﾉ IヴﾘﾐｷI; ;aWIデ; 
al voltant d’una de cada deu per-
sones a l’Estat espanyol.

La Cambra de Comerç de Lleida 
va organitzar ahir a l’Acadèmia 
Mariana de Lleida una nova edi-
ció del #JOVULLSER, una inicia-
ピ┗; ケ┌W デY ヮWヴ ﾗHﾃWIピ┌ ;ヮヴﾗヮ;ヴ 
els joves al món empresarial, a 
ヮ;ヴピヴ Sげ;IIｷﾗﾐゲ ｷ デ;ﾉﾉWヴゲ ケ┌W a;-
IｷﾉｷデWﾐ WｷﾐWゲ ; ;ケ┌Wゲデ IﾗﾉびﾉWIピ┌ 
per augmentar la seva ocupa-
bilitat. Aquesta proposta està 
SWゲピﾐ;S; ; ﾃﾗ┗Wゲ SげWﾐデヴW ヱヶ ｷ ヲΓ 
anys, que formin part del pro-

ｪヴ;ﾏ; G;ヴ;ﾐピ; J┌┗Wﾐｷﾉが Yゲ ; 
dir, que no estudiïn ni treballin. 
Aquest any, un total de 35 jo-
ves que realitzen formació en 
soldadura, fontaneria, electri-
citat i manteniment han pogut 
gaudir d’aquesta experiència. 
La zona de taller ha comptat 
amb due propostes: L’entrevis-

ta imperfecta, amb Mar Vilaró, 
i Per què JO?, de la mà de Sergi 
Grimau. 

Un total de 35 joves reben 
formació empresarial
de la Cambra de Comerç
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Una empresa 

de Lleida rep 

un milió per 

fer un treball 

d’innovació

Reunió dels 

jubilats amb 

l’UGT sobre 

projectes futurs

La detenció 
dels CDR, en 
un documental 
a La Baula

Una empresa de Lleida re-
brà gairebé un milió d’eu-
ros del Centre per al Des-
envolupament Tecnològic 
i Industrial (CDTI), adscrit 
al Ministeri de Ciència i In-
novació per desenvolupar 
projectes I+D+I. El subde-
legat del govern espanyol 
; LﾉWｷS;が JﾗゲY CヴWゲヮｹﾐが ┗; 
celebrar en una piulada al 
ゲW┌ T┘ｷ─Wヴ ケ┌W さWﾉ Gﾗ┗Wヴﾐ 
d’Espanya aposta per con-
solidar a les terres de Lleida 
un teixit industrial amb po-
tencial i capacitat d’inter-
nacionalització”.

Dｷﾉﾉ┌ﾐゲ ピﾐSヴ< ﾉﾉﾗI ┌ﾐ; デヴﾗH;-
da entre una delegació de la 
Coordinadora de la Gent Gran 
i el Voluntariat Sènior de Llei-
da i Comarques i una repre-
sentació del Secretariat d’UGT 
de les Terres de Lleida i Pen-
sionistes d’aquest Sindicat a la 
seu d’aquest Sindicat a La Llot-
ja. L’encontre servirà per posar 
en coneixement els diferents 
punts i temes que tenen en co-
mú les dues àrees, així com els 
SｷaWヴWﾐデゲ ヮヴﾗﾃWIデWゲ ; ピヴ;ヴ WﾐS;-
vant en el futur.

LげAデWﾐW┌ CﾗﾗヮWヴ;ピ┌ L; B;┌ﾉ; 
ヮヴﾗﾃWIデ; ;┗┌ｷ ふヱヲくンヰぶ Wﾉ SﾗI┌-
mental DW ﾏ;ピﾐ;S;が sobre 
ﾉ; SWデWﾐIｷﾙ Wﾉ ヲン SW ゲWデWﾏHヴW 
SWﾉ ヲヰヱΓ SW ヱン ﾏWﾏHヴWゲ SWﾉゲ 
CDR ヮWヴ ゲ┌ヮﾗゲ;S; ヮWヴピﾐXﾐIｷ; 
a una organització terrorista. La 
projecció forma part del cicle 
Contra la repressió. Sota l’acu-
sació de terrorisme, rebel·lió i 
ピﾐWﾐN; SげW┝ヮﾉﾗゲｷ┌ゲが ゲWデ ﾏWﾏ-
bres dels CDR han estat empre-
sonats a Soto del Real durant 3 
mesos. L’Audiència Nacional va 
posar en llibertat els 7 empre-
ゲﾗﾐ;デゲ SWゲヮヴYゲ SW ヮ;ｪ;ヴ g;ﾐ-
IWゲ SげWﾐデヴW ヵくヰヰヰ ｷ ンヰくヰヰヰ オく
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