
2 PAÏSOS CATALANS  EL PUNT | Divendres, 30 de gener del 2009

SANITAT

PUBLICITAT

11
80

44
-9

55
88

0w

La col·laboració entre
l’hospital Trueta i la clíni-
ca Girona va començar el
2007 amb operacions que
no requerien ingrés hospi-
talari, però l’any passat
l’acord es va ampliar i el
Trueta els va traspassar
també intervencions de
més envergadura i que
comporten un ingrés de
curta durada. En aquesta
mateixa línia, el març del
2008 la clínica Salus Infir-
morum de Banyoles va co-
mençar a fer també inter-
vencions derivades del
Trueta. Així, la clínica Gi-
rona va atendre, el 2008,
770 operacions de cirurgia
major ambulatòria (CMA)
i 332 intervencions amb
ingrés, d’entre les quals
destaquen les de cirurgia
general (201) i les de prò-
tesi de genoll (106). La Sa-
lus va fer 339 interven-
cions, una bona part de les
quals (153) van ser d’oto-
rinolaringologia.

La directora del Trueta,
la doctora Àngels Mora-
les, ha explicat que les
operacions sense ingrés
que es fan a la clínica Giro-
na les duen a terme cirur-
gians del Trueta dins del
seu horari laboral, mentre
que en el cas de les opera-
cions amb ingrés s’intenta
que sigui el mateix metge
que ha fet el seguiment del
pacient el que dugui a ter-
me la intervenció, però

aleshores ho fa fora de
l’horari laboral. En cas
que el mateix metge no pu-
gui fer la intervenció,
aquesta és assumida pels
cirurgians de la clínica Gi-
rona o de la Salus mitjan-
çant una molt bona comu-
nicació i coordinació dels
professionals dels dos
centres.

Aquestes derivacions de
pacients del Trueta, de
l’Institut Català de la Salut
(ICS), a dos centres de la
Xarxa d’Hospitalització
d’Utilització Pública
(XHUP) tenen com a ob-
jectiu reduir les llistes
d’espera quirúrgiques del
Trueta, de manera que
aquest centre de referència
pugui assumir cirurgia
d’alta complexitat, tant
oncològica com cardíaca,
cada cop més nombrosa.
Així, l’any passat, al True-
ta es van fer 76 interven-
cions de cirurgia cardíaca i
l’any 2007 (les últimes de
què disposa el centre) es
van dur a terme 1.098 ope-
racions oncològiques.
D’acord amb les dades del
Departament de Salut so-
bre llistes d’espera per a
intervencions quirúrgi-
ques, el Trueta tenia, el ju-
ny del 2008, la llista més
llarga, amb 759 persones
pendents d’entrar a la sala
d’operacions. I un temps
mitjà de resolució de 2,50
mesos.

El Trueta va derivar l’any passat 1.441
operacions a la clínica Girona i a la Salus
La derivació de pacients permet a l’hospital de referència disminuir la llista d’espera i assumir casos més complexos

OPERACIONS DERIVADES A LA CLÍNICA GIRONA I A SALUS INFIRMORUM

SERVEI
NOM DEL

PROCEDIMENT
CLÍNICA 
GIRONA

CLÍNICA 
SALUS TOTAL

Cirurgia general Colecistectomia 48 48
Escissió de lesió cutània 7 2 9
Hèrnia umbilical, incisional, epigàstrica i altres
Herniorràfia inguinal/femoral

39 39

Procediment d’hemorroides
106 106

Quist pinoidal
2 2

Cirurgia general total
1 27 28

Cirurgia vascular Intervenció de varius
201 31 232

Otorinolaringologia Amigdalectomia

4 4

Fistulització d’aparell lacrimal a cavitat nasal

4 4

Septoplastia

63 63

Timpanoplàstia

21 21

Otorinolaringologia total

46 46

Traumatologia Alliberament canal carpià

23 23

Artroscòpia

153 153

Hàl·lux Valg

15 15

Operacions de múscul, tendó i fàscia de mà

13 13

Pròtesi de genoll

1 1

Traumatologia total

26 26
106 106

Altres
106 55 161

Total operacions amb ingrés 

Cirurgia general digestiva

25 96 125

Cirurgia ortopèdica i traumatològica

Cirurgia vascular total

332 339 675

Total general 1.102 339 1.441

Cirurgia plàstica i reparadora

57 57

Ginecologia

338 338

Oftalmologia

79 79

Urologia

96 96

Total operacions sense ingrés 

196 196
4 4

770 770

Operacions sense ingrés

Operacions amb ingrés

● Un grup d’entre 20 i 30
persones participen el di-
lluns i el divendres de cada
setmana en unes camina-
des promogudes pel CAP
de Taialà. Acompanyats
d’una infermera, els parti-
cipants es troben a 2/4 de
10 davant del CAP, on pri-
mer fan uns exercicis d’es-
calfament i després fan
una caminada d’una hora i
mitja de durada fins a
l’Auditori Palau de Con-
gressos de Girona. Els par-
ticipants tenen entre 45 i
90 anys.

● L’Institut d’Urologia de
Girona i la clínica Girona
han organitzat per avui
una jornada que porta per
títol Actualització en la in-
continència d’orina feme-
nina, que es desenvolupa-
rà al llarg del matí a la sala
d’actes de la clínica Giro-
na. Durant la jornada, es-
pecialistes en la matèria
tractaran el diagnòstic, el
tractament mèdic, el trac-
tament quirúrgic i l’abor-
datge suprapúbic i lapa-
roscòpic.

● Un total de 1.441 pacients de l’hospital
Josep Trueta de Girona que requerien una
intervenció quirúrgica van ser derivats,
l’any passat, a la clínica Girona i a la Salus

NÚRIA ASTORCH / Girona Infirmorum de Banyoles per poder reduir
la llista d’espera de les intervencions qui-
rúrgiques de petita o mitjana complexitat i
poder assumir el nombre, creixent, d’ope-
racions de més complexitat. La clínica Gi-

rona va assumir 1.102 pacients del Trueta
i la Salus Infirmorum, 339. La directora
del Trueta, Àngels Morales, valora molt
positivament la col·laboració amb les
dues clíniques i assegura que la coordina-

ció entre els professionals dels diferents
centres funciona molt bé. I no descarta la
possibilitat d’ampliar la col·laboració
amb la derivació d’un major nombre de
pacients.

Caminades des
del CAP de
Taialà

Jornada sobre
la incontinència
d’orina


