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El senyor

MiguelÁngel Salvador Blasco
Metge

La junta de govern del Col·legi Oficial de Metges de Lleida expressa el
seu més sentit condol.

Lleida, 3 de gener del 2015

Col·legi Oficial
de Metges de Lleida

L’agent del Cos de Mossos d’Esquadra

Antoni Camacho Bermúdez
Des del Sindicat Autònom de Policia, en nom de tots els seus afiliats i afiliades,

volem expressar el nostre condol als familiars i amics per la seva pèrdua.

Descansi en pau.

Lleida, 3 de gener del 2015

Malalts concentrats a l’hospital Josep Trueta de Girona.

ACN

AGÈNCIES
❘ BARCELONA ❘ El departament de
Salut va assegurar ahir que 393
catalans malalts d’hepatitis C
han rebut el 2014 els nous trac-
taments més eficaços, que su-
posa un 20% del total de 1.978
que estan sent tractats farmaco-
lògicament i que comporten una
inversió global de 22,1 milions
d’euros.

En concret, d’aquests gairebé
400 afectats, 174 han rebut el
tractament amb Simeprevir i
219 amb Sofosbuvir (comerci-
alitzat com a Sovaldi), els dos
nous antivirals aprovats pel Sis-
tema Nacional de Salut a l’agost
i al novembre respectivament.
Segons van explicar fonts de Sa-
lut, la resta de pacients aniran
rebent els fàrmacs de forma pro-
gressiva i està previst que el
2015 n’arribin altres de nous
que milloraran l’efectivitat dels
tractaments.

El departament va establir a
l’agost un procediment per fa-

Nous fàrmacs per al 20 per cent
de catalans ambhepatitis C
Són 393 dels gairebé 2.000 casos diagnosticats, segons el departament de Salut

TRACTAMENTSMEDICINA

cilitar un accés més precoç al Si-
meprevir (en aquell moment en-
cara no aprovat pel Sistema Na-
cional de Salut), que poden re-
bre pacients en llista d’espera
per tractament hepàtic, trasplan-
tats hepàtics, pacients amb cir-

rosi, amb fracàs al tractament
previ, i amb ús d’interferó con-
traindicat.

Per la seua part, una quinze-
na de malalts d’hepatitis C con-
tinuaven ahir tancats a l’hospi-
tal Josep Trueta de Girona en

una protesta que es va iniciar
dijous i que està prevista que fi-
nalitzi avui amb assemblea en
la qual decidiran pròximes pro-
testes.

El delegat sindical del centre
hospitalari Ramon Serna va
qualificar de “molt insuficients”
el nombre de pacients tractats
el 2014 a Catalunya i va dema-
nar a la conselleria de Salut més
transparència amb les xifres per-
què no corresponen amb les que
els havien facilitat.

Asseguren que diversos ma-
lalts no s’han pogut prendre els
últims medicaments a causa de
la despesa econòmica que su-
posen per a la Generalitat. Els
manifestants van rebre ahir el
suport dels sindicats CCOO i
CATAC del JosepTrueta i tam-
bé de l’hospital Santa Caterina
de Salt i van portar a terme una
entrega de carbó simbòlica a les
escales de l’hospital dirigida a
la gerència de l’ICS i al conse-
ller de Salut, Boi Ruiz.

Denuncien per
assetjament sexual
el duc deYork

SUCCESSOS

❘ FLORIDA ❘ Una dona ha denun-
ciat a Florida que va ser for-
çada a mantenir relacions se-
xuals amb el príncepAndreu,
duc deYork, quan ella era me-
nor i formava part de la xar-
xa d’esclaves sexuals del fi-
nancer Jeffrey Epstein. El pa-
lau de Buckingham diu que
les acusacions són “categòri-
cament falses”.

Exigeixen retirar un joc
que demana ‘matar’ gais
❘ BARCELONA ❘ Entitats van exi-
gir ahir la retirada d’un joc
online en les indicacions del
qual apareix: “En aquest joc
has de matar els gais que es-
tan ocults i voldran sortir a
violar-te.Vigila.”

CondemnenAragó per
excloure un autista
❘ SARAGOSSA ❘ElTribunal Suprem
ha confirmat que el Govern
d’Aragó va vulnerar el dret a
l’educació d’un jove amb au-
tisme expulsat d’un institut a
Osca per negar-se els seus pa-
res a administrar-li medica-
ments.

Ajuts de l’IRPF de 31
milions per a Catalunya
❘ MADRID ❘ Sanitat distribuirà 31
milions en subvencions soci-
als amb càrrec a l’IRPF entre
150 entitats catalanes.

El duc de York.

Meritxell
Ressaltat


