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L’UJI i l’Hospital General Universitari de Castelló milloren la seguretat 
de pacients i professionals en un estudi finançat per ‘crowdfunding’

Responsables 8 L’estudi CovidLap ha sigut desenvolupat per un equip multidisciplinar d’investigació.

Un equip d’investigació del De-
partament de Medicina de la Uni-
versitat Jaume I i professionals sa-
nitaris de la Unitat Multidisci-
plinària de Cirurgia Oncològica 
Abdominopèlvica (MUAPOS), 
junt amb la resta de serveis que 
componen el bloc quirúrgic de 
l’Hospital General Universitari 
de Castelló, han realitzat un estu-
di (CovidLap) que ha permès mi-
llorar les condicions de seguretat 
durant les intervencions lapa-
roscòpiques per a evitar contagis 
per la covid-19 tant entre perso-
nal sanitari com entre pacients. 

L’estudi ha sigut possible 
gràcies a la campanya de capta-
ció de fons promoguda per la uni-
versitat pública de Castelló per a 
pal·liar els efectes econòmics i sa-
nitaris del coronavirus, destina-
da a aconseguir recursos per a fer 
costat a l’estudiantat més vulne-
rable i la investigació contra la co-
vid-19. #SomUJIcontraCOVID va 
aconseguir una recaptació de 
més de 73.000 euros gràcies a la 
solidaritat de 425 donacions de 
particulars (45%) i 17 entitats 
(55%) entre mecenes, col·labora-
dors i empreses. La investigació 
ha comptat també amb el suport 
de la Càtedra Medtronic de For-
mació i Investigació Quirúrgica 
de la Universitat Jaume I. 

L’equip investigador caste-
llonenc va dissenyar una inves-
tigació transversal de preva-
lença com a estudi pilot per a 
aportar informació científica 
sobre la seguretat de les inter-

vencions laparoscòpiques durant 
la pandèmia de covid. En condi-
cions normals, la laparoscòpia és 
una intervenció quirúrgica segura 
que permet crear una barrera físi-
ca entre el cirurgià i el pacient, 
que evita així l’exposició ocupacio-
nal i la contaminació creuada.  

El grup investigador va analit-
zar entre abril de 2020 i maig de 
2021 la presència de partícules víri-
ques de SARS-CoV-2 en els filtres de 
carboni situats en les cànules dels 
ports de laparoscòpia durant les in-
tervencions a l’Hospital General 
Universitari de Castelló. Els resul-
tats demostren que els pacients 
amb PCR faríngia negativa per a 
SARS-CoV-2 poden presentar conta-
minació per covid-19 en òrgans ab-
dominals que, en ser exposats a 
l’aire ambient, podrien augmentar 
el risc de contaminació dels 
quiròfans i del personal sanitari. 

També han provat que la realit-
zació de cirurgia mínimament in-
vasiva amb evacuació controlada 
de l’aire abdominal (com la lapa-
roscòpia) és molt més segura que 
la laparotomia clàssica i han de-
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mostrat que les primeres reco-
manacions de les societats cien-
tífiques quirúrgiques basades en 
opinions d’experts no van ser 
del tot encertades, encara que sí 
necessàries, segons comenten 
des de l’equip d’investigació. 

Resultats 
Els resultats indiquen que cap 
pacient ha tingut una prova oro-
faríngea positiva després de la in-
tervenció, però l’evidència 
suggereix que la transmissió en 
l’aire de partícules de SARS-CoV-s 
a partir de l’evacuació de fum 
d’aerosols que transporten virus 
ha de tenir-se molt en compte; 
per això l’equip responsable de 
l’estudi recomana «prendre me-
sures addicionals de seguretat en 
el quiròfan, com minimitzar 
l’entrada i eixida de pinces i òpti-
ques a través dels baratars abdo-
minals per a evitar fugides de 
neumoperitoneu; limitar el 
nombre de professionals en 
quiròfan, usar sempre màscares 
de protecció FFP2 o monitorar 
l’existència de SARS-CoV-2 en for-
ma d’aerosols en el quiròfan». 

L’estudi ha sigut tan relle-
vant que les diferents societats 
científiques ja han emès una 
alerta sanitària en la qual s’in-
forma d’aquest treball. La inves-
tigació no hauria sigut possible 
sense la confiança de les perso-
nes i entitats que van donar su-
port a la iniciativa i la implicació 
i predisposició de tot l’equip qui-
rúrgic del centre hospitalari i 
l’ajuda del Biobanc del HGUCS, 
integrat en la xarxa pública de la 
Comunitat Valenciana. H

Es va analitzar la 
presència del virus en 
els filtres de carboni 
de les cànules dels 
ports de laparoscòpia

Teràpia psicològica gratuïta 
per a afrontar trastorns de joc

‘Sense jugar, guanyes’, del LabPsiTec

amb les apostes o els jocs d’atzar 
(pòquer, màquines escurabutxa-
ques, bingo, etc). Compta amb la su-
pervisió d’un equip de professio-
nals clínics, que són els qui han de-
senvolupat aquesta plataforma ba-
sada en teràpies psicològiques que 
han demostrat ser eficaces en 
aquest tipus de problemes.  

El tractament té una durada de 
12 setmanes i inclou avaluacions 
de seguiment fins un any després 
de finalitzar-lo. Està dividit en 
mòduls amb estratègies terapèuti-
ques que guien pas a pas els usua-
ris i usuàries amb el propòsit d’aju-
dar-los a afrontar el seu problema, 
amb exercicis per a posar en marxa 
el que han après, i registres per a 
observar la seua evolució. 

Per a més informació, envieu un 
correu a sinjugarganas@gmail.com o 
truqueu al 964 387 651. H

El Laboratori de Psicologia i Tecno-
logia de l’UJI (LabPsiTec) ha posat 
en marxa una nova metodologia 
per a afrontar problemes relacio-
nats amb les apostes o jocs d’atzar. 
El projecte de recerca Sense jugar, 
guanyes ofereix teràpia psicològica 
gratuïta per a superar els proble-
mes amb els jocs d’atzar. 

La iniciativa forma part d’un 
projecte finançat pel Ministeri de 
Sanitat a través del Pla Nacional 
sobre Drogues, liderat per les in-
vestigadores Juana María Bretón 
López i Azucena García Palacios, i 
en el qual participa la doctoranda 
Laura Díaz Sanahuja. El seu objec-
tiu és provar l’eficàcia i eficiència 
d’un programa de tractament psi-
cològic que es realitzaria a través 
d’Internet amb suport terapèutic.  

L’acció es dirigeix a persones 
adultes amb problemes relacionats 

‘Connecta amb la Ciència’ 
torna al Camp de Morvedre

Divulgació científica

en diversos tallers de ciència de-
senvolupats pel personal investi-
gador de la universitat pública de 
Castelló. Aquestes activitats s’han 
dut a terme ja durant el mes d’oc-
tubre a la Seu dels Ports (Morella i 
Vilafranca) i la Sede del Interior 
(Sogorb) i ho faran pròximament 
a la Seu del Nord (Vinaròs). H

La Universitat Jaume I de Castelló 
ha reprès les activitats presencials 
del programa Connecta amb la Cièn-
cia a la Seu del Camp de Morvedre, 
en el Casal Jove del Port de Sagunt. 
Estudiantat de quart d’ESO de 
l’IES Jaume I i del Col·legi FEC Ma-
ria Inmaculada de Sagunt han 
participat en la primera jornada 


