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La vaga a Renfe anul·la 15 trens ahir i
26 demà
p.
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Imputen cinc assalts a bars per una
onada de robatoris a un empresonat
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SANITAT SERVEIS

Les farmàcies començaran a fer tests de la
sida, que costaran deu euros, el mes que ve
Un total de 14 en col·laboració amb el CatSalut, amb resultats en 20 minuts || Els farmacèutics volen
incorporar altres serveis, com el cribratge de càncer de còlon o l’atenció als crònics polimedicats
ÒSCAR MIRÓN

M. MARTÍNEZ

❘ LLEIDA ❘ Un total de catorze farmàcies de la demarcació de Lleida començaran a fer tests ràpids
del virus de la sida, a finals del
mes que ve.
Així ho va confirmar ahir el
president del Col·legi de Farmacèutics, Josep Aiguabella, que
va explicar que el test, que oferiran dins d’un pla pilot en
col·laboració amb el Servei Català de la Salut (CatSalut), costarà 18 euros, 10 dels quals hauran de pagar-los els usuaris, i la
resta Salut.
La prova serà similar a un test
d’embaràs i només caldrà posar
en contacte una gota de sang
amb un líquid i, segons el color
que prengui, se sabrà si l’usuari és portador o no del virus, en
un màxim de 20 minuts.
“El test tindrà dos resultats:
negatiu i reactiu. En el segon cas,
l’usuari haurà d’anar a l’Arnau
per fer-se una analítica de sang
que confirmi o no els resultats”,
va explicar Aiguabella.
Un dels objectius del nou servei és fer més accessibles aquests
tests a les persones que hagin
tingut conductes de risc. “De vegades, per no anar al metge o
no haver de donar explicacions,
aquestes proves deixen de ferse. A les farmàcies podran realitzar-se de forma segura i anònima”, va explicar Jordi Freixenet, vocal del Col·legi de Farmacèutics.
Per la seua part, el delegat de
Salut a Lleida, Josep Pifarré, va
destacar que el servei és “nou i
important” i va assenyalar que
el pla de salut ja marca que les

Les apotecaries
es reinventen i
amplien la seua
oferta actual

Jordi Freixenet, del Col·legi de Farmacèutics, explica a un usuari com funciona el test.

farmàcies han de convertir-se
en agents de salut, col·laborant
més estretament amb la conselleria de Salut a l’hora d’oferir serveis i “potenciant la prevenció”.
Per poder realitzar els tests,
els farmacèutics participants han
portat a terme cursos formatius
a Barcelona. Fins ara, a Lleida
el test tan sols podia fer-se a l’associació Antisida i a l’hospital
Arnau de Vilanova.
Si el pla pilot funciona, el ser-

vei s’estendrà a la resta de farmàcies de Lleida. Aquest nou
servei serà el primer dels que
comencen a oferir les farmàcies juntament amb el CatSalut
(vegeu el desglossament).
Algunes apotecaries ja ofereixen ara aquests serveis, però
l’objectiu és que totes ho facin
sota un protocol comú. Per ferse la prova delVIH cal esperar,
com a mínim, tres mesos després d’haver tingut una conducta de risc.

LES CLAUS

Tests de la sida. A finals del mes que ve, un total de 14 farmàcies

de la demarcació de Lleida començaran a oferir tests ràpids del VIH.
Les proves, que tenen un preu de 18 euros, seran de copagament. Els
usuaris pagaran 10 euros i el CatSalut, 8. L’hospital Arnau de Vilanova i Antisida continuaran oferint la possibilitat de realitzar aquesta
prova.

Altres serveis. Els farmacèutics volen ampliar la seua cartera amb

nous serveis, com el cribratge del càncer de còlon o el seguiment a
pacients crònics polimedicats.
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INVESTIGACIÓ A ABU DHABI

Agrònoms, en un fòrum
mundial d’innovació
❘ LLEIDA ❘ L’Escola d’Agrònoms de
la Universitat de Lleida és l’única representant de l’Estat en l’organització del Global Forum for
Innovations inAgriculture 2014,
que se celebrarà el febrer de
l’any vinent a Abu Dhabi (Emirats Àrabs) i reunirà experts
mundials en tècniques per a una
agricultura més sostenible.
Integrants del grup d’investigació en AgrtóTICa i Agricultura de Precisió (Grap) inicien
aquesta setmana les reunions

prèvies per assessorar les empreses promotores de la trobada en aspectes relacionats amb
aquestes disciplines.A més, podran exposar els seus treballs durant el fòrum.
El Grap investiga des de fa una
dècada sobre agricultura de precisió i aplicacions de les tecnologies de la comunicació en el
sector agrari. En tres anys, ha publicat una vintena d’articles científics i una desena en revistes
divulgatives.

■ La prova de la sida és
només un dels serveis que
volen començar a oferir
les farmàcies. Aiguabella
va explicar que aquesta
nova cartera inclourà tests
de cribratge de càncer de
còlon i seguiment de la
medicació que prenen els
pacients crònics polimedicats, alguns dels quals tenen problemes per saber
quins medicaments han de
prendre cada dia. “Part
d’aquests serveis seran gratuïts i altres, de copagament. Cal acabar de determinar-ho”, va explicarAiguabella. L’objectiu dels
farmacèutics és “reinventar-se” i oferir aquests serveis als usuaris, a Salut i a
les mútues.

Alguns integrants del grup d’investigació Grap.

