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Fins que no hi hagi el nou Trueta, no es podrà parlar de retornar
les intervencions al centre. 

 marc martí

El Trueta deriva més de 600 operacions en un
any a la Salus i a la clínica Girona
El centre no pot absorbir totes les intervencions que li pertoquen si vol practicar les més complexes
  

GIRONA | ROSER REYNER 
L'hospital Josep Trueta de Girona ja no pot absorbir
totes les intervencions quirúrgiques que per territori i
per complexitat li pertocarien. El vell hospital té els
espais que té i alhora els seus professionals no volen
perdre pistonada, de manera que mentre creix el
número d'operacions complicades, com ara les del
cor o les que requereixen alguns càncers -que de
mitjana tripliquen la durada de la resta-, es redueixen
els espais físics i temporals per a les més senzilles.
Resultat: el 2008, l'hospital de referència gironí va
derivar unes 600 intervencions quirúrgiques que
requereixen ingrés, però que no són de molta
complexitat, a la clínica Salus de Banyoles i a la
clínica Girona, dos centres privats, però que formen part de la XHUP (Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública) i
que tenen convenis amb el centre. El 2008 va ser el primer cop que es van fer aquestes derivacions, que aquest
any i els vinents es preveu que s'estabilitzin. La situació només podrà revertir-se amb el nou hospital Trueta, que
gairebé doblarà les dotacions per fer intervencions quirúgiques.
A l'hospital de referència gironí hi ha actualment deu quiròfans, dos per a les operacions urgents i vuit més per a
les programades. L'any passat, el número de tots dos tipus d'intervencions es va reduir: 175 menys d'urgents i
281 menys de programades. Les urgents, explica la directora del Trueta, la doctora Àngels Morales, són força
imprevisibles, però no en canvi els quasi tres centenars de programades que es van fer de menys, resultat de les
decisions que es van prendre fa uns tres anys.
"Ja fa temps que vam arribar a la conclusió que amb l'augment de la cirurgia oncològica, que en quatre anys ha
crescut un 21%, i de la complexa en general caldria augmentar l'activitat quirúgica", diu la doctora. Per això,
desglossa Morales, ja el 2007 es van començar a derivar a la clínica Girona les anomenades cirurgies majors
ambulatòries, que són les petites operacions que no requereixen ingrés. Però no va ser fins a l'any passat que
aquesta clínica gironina i la Salus Infirmorum de Banyoles van començar a absorbir l'activitat quirúrgica
programada del Trueta, que en certs casos fan els especialistes del centre gironí.
Així ha estat com, tan sols el primer any, més de 600 pacients que haurien d'haver-se operat al Trueta ho han fet
en una de les dues clíniques. Tots ells tenien la possibilitat de triar esperar a ser operats a l'hospital. El preu:
haver hagut d'esperar molt més temps. 
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22 comentaris
22 - Comentari enviat el dia 06-10-2009 a les 00:15:53
Nunca he visto un nuevo hospital operar a nadie, es la gente que trabaja en él y si no contratan a nadie la cosa
seguirá igual por muy nuevo, grande y bonito que sea. La Salus manda al Trueta los que no tienen seguro
privado y luego le cobra al ICS por operarle la lista de espera.
Autor: Aclaraciones

21 - Comentari enviat el dia 05-10-2009 a les 23:54:24
el viernes en el diario el Pais Ybarra respondia a unas declaraciones que hizo dias atras, el articulo se llamaba (
el turista gorron ) vienen a malaga, tienen segunda vivienda se empadronan y aprovechan y se operan gratis de
las rodillas, caderas, oncologia ect. ect. por eso la sanidad aqui va tambien. españa es un paraiso para todo,
mafias, ladrones, porque nuestros medicos se van afuera y vienen otros aqui que no tienen las practicas?
SEÑORA GELI PONGA SOLUCION QUE PARA ESO ESTA EN SU CARGO YA LO DECIA MI PADRE. EN ESTA VIDA
NECESITAS UN BUEN MEDICO Y UN BUEN ABOGADO....
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Autor: IAI

20 - Comentari enviat el dia 05-10-2009 a les 20:24:52
Al Hospital Trueta y su direcion los gue estamos en las lista de espera desde hace mas de cuatro años por
obesidad esto es de pena pero como la lista de espera es tan larga gue tenemos gue esperar hasta el 2014
segun me comunica el medico gue me llevan de pena la salud no importa un saludo
Autor: antonio

19 - Comentari enviat el dia 05-10-2009 a les 19:27:51
Vull marihuana amb recepta mèdica per passar les emprenyades que em dona la Sanitat Pública!
Autor: Rastafari em llista d''espera

18 - Comentari enviat el dia 05-10-2009 a les 19:20:13
Perdó si la meva ironia a ofès, però amb tot el respecte per la diversitat d''opinió, només dic que no pots negar
l''assitència sanitària a cap home o dona, sigui qui sigui o vingui d''on vingui, pk això no estaria moral ni
èticament bé. Pel que fa al repartiment de riquesa, qui que es faci anomenar humà, no estaria disposat a viure
amb menys luxes, si així s''acabés amb la fam mundial? Per favor no cal contestin.
Autor: Molt Emprenyat
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