Segueix creixent l’aposta d’HM Hospitales per la tecnologia

L’HOSPITAL HM DELFOS INCORPORA UN MAMÒGRAF
D’ÚLTIMA GENERACIÓ
•

La rapidesa d'obtenció d'imatges d’alta qualitat del nou mamògraf permetrà
realitzar entre 8.000 i 10.000 exploracions l'any

•

El sistema de mamografia amb Tomosíntesi 3D contribueix a avançar la
detecció de lesions malignes i disminueix el número de recitacions en un 40%
dels casos

•

L'exploració es realitza de manera més ràpida millorant el confort de la
pacient durant la prova

•

Suposa una millora en l’exactitud de la lectura de les imatges per als radiòlegs

Barcelona, 14 de novembre de 2018. L’Hospital HM Delfos de Barcelona ha
incorporat un mamògraf d’última generació amb el que s’aconseguirà una millora
substancial per les pacients tant pel que fa a la comoditat i rapidesa en la
realització de la prova com en els resultats obtinguts.
Aquest mamògraf amb Tomisíntesi 3D “millora la definició i, per tant, genera més
confiança en la lectura de les proves per part dels metges radiòlegs” assegura la
Dra. Montserrat Clotet Feliu, especialista en Radiodiagnòstic de Patologia
Mamària de l’Hospital HM Delfos. A més, afegeix que “s’aconsegueix una
excel·lent optimització de les imatges de mamografia, podent-les adquirir més
ràpidament”. D’aquesta manera la rapidesa en l'obtenció d'imatges d’alta qualitat
del nou mamògraf permetrà realitzar entre 8.000 i 10.000 exploracions l'any.
Les pacients hauran de dedicar menys temps a la realització de la prova
guanyant en confortabilitat. A més, el nou mamògraf contribueix a la detecció
avançada de lesions malignes invasives i disminueix el número de recitacions en
un 40% dels casos.
HM Hospitales continua amb el pla d’inversions innovadores per tal de situar el
nou centre del grup a Barcelona entre els millors pel que fa a l’adopció de
tecnologia sanitària.
Un cas cada 20 minuts
Cada 20 minuts es diagnostica a Espanya un nou procés oncòlogic d’aquest
tipus, cosa que es tradueix en 26.000 noves pacients l’any. Per això és
imprescindible que les dones amb càncer de mama tinguin un paper actiu en la
presa de decisions de la seva malaltia y, evidentment, en tot allò relacionat amb
la investigació clínica.

HM Hospitales insisteix a no baixar la guàrdia amb la prevenció –l’ajut del nou
mamògraf és vital per als metges i pacients- i en reaccionar ràpid davant troballes
noves a les mames: bonys, canvis de pell, retracció o sagnat pel mogró.
Amb l’arribada del nou mamògraf, HM Hospitales segueix amb el pla d’inversions
innovadores destinades a situar el nou centre del grup a Barcelona entre els
millors pel que fa a l’adopció de tecnologia sanitària.
Aquesta és la tercera gran innovació en poc més d’un mes a l’Hospital HM Delfos
després d’incorporar un TAC de 160 corones amb funcions de reconstrucció ultra
ràpida en 3D i l’EOS, un sistema radiològic vertical que permet obtenir una
imatge en tan sols 20 segons, no genera claustrofòbia i la seva radiació és fins
a un 85% menor que els sistemes tradicionals de raig X.
Durant el 2019, l’Hospital HM Delfos seguirà amb la seva transformació tant
tecnològica com física fins a situar-se com un referent en el sistema sanitari privat
català.
HM Hospitales
HM Hospitales és el grup hospitalari privat de referència a nivell nacional que
basa la seva oferta en l'excel·lència assistencial, sumada a la investigació, la
docència, la innovació tecnològica constant i la publicació de resultats. A més, el
Grup està format per 40 centres assistencials: 15 hospitals, 4 centres integrals
d'alta especialització en Oncologia, Cardiologia, Neurociències i Fertilitat, a més
de 21 policlínics. Tots ells treballen de manera coordinada per oferir una gestió
integral de les necessitats i requeriments dels seus pacients.
A Barcelona, HM Hospitales hi arriba el 2018 de la mà de Delfos, un històric
centre hospitalari de la Ciutat Comtal que es converteix en la primera pedra de
la xarxa assistencial que el grup construirà a Catalunya. Es tracta d'un centre
integral mèdic quirúrgic dotat amb l'última tecnologia i que compta amb una
àmplia cartera de serveis que el converteixen en un dels hospitals privats de
referència a Barcelona i a Catalunya.
Així mateix, l’Hospital HM Delfos disposa de més de 24.000 m2 construïts, àrea
d'hospitalització amb més de 160 llits, 11 sales d'urgències, 11 boxs d'UCI i 11
quiròfans que conformen un nou bloc quirúrgic. A més, compta amb unitats de
diagnòstic d'última generació, sala de Radiologia Intervencionista Polivalent
(Cariovascular i Perifèrica), urgències 24 hores i un servei assistencial a
estrangers denominat 'International HM/Barcelona'.
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