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Els temps d’espera creixen a Mollet i es mantenen a Granollers i Sant Celoni

Gairebé 4.500 pacients estan en 
llista d’espera per operar-se al Vallès

Granollers

Joan Carles Arredondo

El nombre de pacients en 
llista d’espera per a les 14 
operacions quirúrgiques 
anomenades de garantia 
s’ha reduït un modest 8,4% 
durant el 2012 en els tres 
hospitals del Vallès Oriental. 
Així es recull en les dades 
del Servei Català de la Salut, 
referides al tancament de 
l’exercici de 2012. Segons 

aquestes dades, 4.496 paci-
ents esperaven per poder-se 
operar de les 14 afeccions 
que es recullen en l’informe 
a finals de l’any passat. Són 
321 pacients menys que un 
any abans, però la comparati-
va és més contundent si s’es-
tableix amb les xifres prèvies 
a les reduccions de despesa 
sanitària, el 2010. A l’Hospi-
tal de Granollers, les dades 
actuals gairebé doblen les 
de dos anys enrere, a Mollet 

estan a prop de triplicar-les 
i només a Sant Celoni són 
equivalents.

El descens que s’ha produït 
als tres centres hospitalaris 
del Vallès Oriental queda 
per sota de la mitjana que 
ha apuntat el Departament 
de Salut per a tot Catalunya, 
que se situa per sobre del 
12%. El gruix del descens 
que es dóna a la comarca es 
concentra a l’Hospital de 
Sant Celoni, que ha reduït 

els pacients en espera en una 
tercera part, segons les dades 
de CatSalut. Més modestos 
són els descensos que es 
produeixen a l’Hospital de 
Mollet, un 7,6%, i l’Hospital 
General de Granollers, amb 
un 3,6%. Com a hospital de 
referència al Vallès Oriental, 
el de Granollers és el centre 
que acull més intervencions 
a la comarca.

Les llistes es van reduir a 
Catalunya particularment 

durant el segon semestre 
de l’any. El Departament de 
Salut ho atribueix a l’incre-
ment d’ingressos que es va 
produir arran de noves mesu-
res recaptatòries del govern, 
com l’euro per recepta, que 
va permetre incrementar 
els ingressos en més de 45 
milions d’euros, que en part 
es van destinar a reduir les 
llistes d’espera. Així ho expli-
cava el conseller de Salut, Boi 
Ruiz, en la compareixença 
parlamentària en la qual es 
van fer públiques les dades 
referides a tot el país.

Les 14 intervencions reben 
el nom de garantia perquè 
les autoritats sanitàries 
preveuen que es faran amb 

menys de mig any d’espera. 
Tot i aquesta previsió, els 
pacients de Granollers han 
d’esperar lleugerament més 
que aquest mig any per sis 
d’aquestes operacions (hèr-
nies, artroscòpies, canal car-
pià, amigdalectomia, pròtesis 
de maluc i galindons), i els 
de Sant Celoni per una (vari-
ces). A Granollers, milloren 
els temps d’espera d’algunes 
operacions (cataractes, hèr-
nies, pròtesis de genoll, his-
terctomia i, sobretot, galin-
dons). En aquesta última, 
el temps d’espera ha passat 
de poc més de tres mesos a 
superar el mig any.

Tot i els recursos addicio-
nals que el Departament de 
Salut assegura haver destinat 
en part a les 14 intervencions 
de garantia, els temps d’espe-
ra mitjans s’han incrementat 
notablement a Mollet. En 
aquest centre s’ha passat dels 
dos mesos i deu dies apro-
ximats de l’any 2011 a tres 
mesos i vint dies el 2012. No 
obstant això, aquest hospital 
és el que atén amb més cele-
ritat les intervencions garan-
tides, i l’únic que ho fa per 
sota de la mitjana catalana, 
de quatre mesos i vint dies, 
aproximadament.

A Granollers, que continua 
sent el centre que acumula 
més dies en espera per ope-
rar-se, la xifra es manté esta-
ble, lleugerament per sota 
dels sis mesos marcats com a 
període màxim. Sant Celoni 
millora molt lleugerament, 
(aproximadament un dia 
menys d’espera) i en la línia 
dels temps que es donen 
arreu de Catalunya.

Només l’Hospital 
de Mollet manté 
períodes d’espera 
inferiors a la 
mitjana catalana
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Llista espera Mesos espera llista espera Mesos espera

CATARACTES AMIGDALECTOMIA

Hospital Granollers 841 5,39 200 6,01

Hospital Mollet 222 2,82 24 1,51

Hospital Sant Celoni 79 5,48

CATALUNYA 24.097 4,18 2.855 4,88

VARIUS CIRCUMCISIÓ

Hospital Granollers 132 5,81 123 5,32

Hospital Mollet 45 4,27 13 2,01

Hospital Sant Celoni 25 6,25 24 5,76

CATALUNYA 3.739 4,38 2.630 4,8

HÈRNIES PRÒTESIS MALUC

Hospital Granollers 345 6,01 112 6,03

Hospital Mollet 79 2,26 26 4,05

Hospital Sant Celoni 36 3,13 30 4,3

CATALUNYA 5.119 3,92 3.166 5,26

COLECISTECTOMIA PRÒTESIS GENOLL

Hospital Granollers 138 5,8 307 5,8

Hospital Mollet 57 2,59 136 5,24

Hospital Sant Celoni 12 2,46 42 2,98

CATALUNYA 3.447 4,38 8.619 6,1

ARTROSCÒPIA HISTERECTOMIA

Hospital Granollers 224 6,21 87 5,87

Hospital Mollet 148 4,07 9 1,14

Hospital Sant Celoni 96 5,27 9 2,19

CATALUNYA 5.252 4,57 1.163 3,67

PROSTATECTOMIA GALINDÓ

Hospital Granollers 29 3,42 191 6,08

Hospital Mollet 4 0,5 165 5,53

Hospital Sant Celoni 83 5,91

CATALUNYA 1.753 4,15 5.244 5,3

CANAL CARPIÀ QUIST PILONIDAL

Hospital Granollers 192 6,19 84 6

Hospital Mollet 55 2,15 23 1,94

Hospital Sant Celoni 39 5,87 10 3,5

CATALUNYA 2.719 4,07 1.011 3,9

Llistes d’espera per a intervencions, pacients i temps als Hospitals del Vallès Oriental (Desembre 2012)

llista espera mesos espera Llista espera mesos espera Llista espera mesos espera

Hospital Granollers 1.586 4,88 3.128 5,57 3.005 5,77

Hospital Mollet 300 2,05 1.089 2,37 1.006 3,69

Hospital Sant Celoni 442 4,51 600 5 485 4,96

CATALUNYA 56.670 4,11 80.540 4,57 70.814 4,61

Font: CatSalut
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Les llistes d’espera per operar-se al 

Vallès Oriental estan lluny d’aconse-

guir millores significatives. A final de 

2012, hi havia un 8,4% menys de paci-

ents esperant les intervencions que el 

Departament de Salut es compromet 

a garantir en menys de sis mesos. Un 

descens inferior a la mitjana del país. 

A Granollers, aquest mig any se supe-

ra en gairebé la meitat d’operacions. 

Les xifres estan lluny de les registra-

des el 2010, abans de les retallades.


