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Fitxa tècnica 
	  

S’han estudiat 51 casos, recollits en els CAPs de la ciutat de Tarragona 

(Sant Salvador, Sant Pere i Sant Pau, Bonavista, Torreforta-La Granja, 

Muralles, Tarragonès, Jaume I i Tàrraco) a més de l’Hospital Joan XXIII.  

Durant el període comprès entre el 10 de setembre de 2013 fins al 5 de 

novembre de 2013, cada setmana s’ha visitat un CAP (en total 9 visites), en 

horari de matí (9:30h a 12h) i de tarda (17:00h a 19h) sumant un total de 4 

hores i mitja a la setmana. 

La metodologia emprada ha sigut mitjançant paradeta informativa en els 

vestíbuls del CAPs, on es disposava de fulls de reclamacions per tal que els 

usuaris i usuàries les poguessin omplir amb les seves dades personals, 

explicant la malaltia que tenen i especificant el temps que fa que s’esperen. 

Els casos trobats s’han classificat en pendents d’intervencions quirúrgiques, 

pendents de proves diagnòstiques i pendents de visites a especialistes. 

Les dades recollides s’han comparat amb les que el Departament de Salut  
proporciona en la seva pàgina web referent a les llistes d’espera, i que es 

fonamenten legalment en el Decret 354/2002, de 24 de desembre 

http://www20.gencat.cat/portal/site/salut/menuitem.6c4bc79d438cb6ec3bfd8a1

0b0c0e1a0/?vgnextoid=b47c11bb652ba310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&v

gnextchannel=b47c11bb652ba310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt

=default. En aquest web, només hi apareixen 14 tipus de processos 
quirúrgics i 14 tipus de proves diagnòstiques. El temps i la llista d’espera de 

les visites a especialistes no les hem pogut comparar, ja que no apareixen 

enlloc, tot i que sí que n’hem comptabilitzat el temps d’espera. 

El motiu d’haver utilitzat aquestes dades és que entenem que són les oficials, ja 

que no existeix cap altre lloc on consultar informació d’aquest tipus. 
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Anàlisi	  
	  

D’aquests 51 casos, 21 corresponen a usuaris pendents d’intervencions 
quirúrgiques, 12 a usuaris pendents de proves diagnòstiques i 18 a usuaris 

pendents de vistes a especialistes. 

En el cas de les intervencions quirúrgiques, hi ha hagut nou tipus 
d’intervencions (Cistocele, lipoma, extracció d’una berruga, Intervenció 

quirúrgica per una hèrnia discal i columna en general, miomectomia, litiasi 

renal, despreniment de retina i intervenció quirúrgica de l’otorinolaringòleg) que 

no hem pogut comparar-les amb les dades que dóna el Departament de 

Salut a la seva pàgina web perquè no hi apareixen. Però si que ho hem fet amb 

els Decret 354/2002, de 24 de desembre, que estableix que el temps màxim 

d’espera per qualsevol intervenció quirúrgica és de 6 mesos. En aquests casos 

només una persona encara no havia superat el temps màxim d’espera, 

portava 5 mesos esperant a que li traguessin una berruga de la parpella. La 
resta de casos tots superaven amb escreix aquest temps màxim estipulat 

en el Decret. Arribant a temps màxims d’espera de 4 anys per una intervenció 

de l’otorinolaringòleg i un temps mínim de 8 mesos per una litiasi renal. 
Altres exemples poden ser un any d’espera per un lipoma o 10 mesos per una 

cistocele. 

En els casos que hem pogut comparar dades, atès que coincidia amb algun 

dels 14 processos quirúrgics dels qual el departament de salut sí que dóna 

dades, no s’ha trobat cap cas que el temps d’espera que manifesta 
l’usuari sigui igual o inferior al temps d’espera que proporciona el 
Departament de Salut a la seva pàgina web, arribant a punts màxims 

d’espera per ser intervinguts de cataractes de 2 anys i temps mínim de 8 
mesos quan la informació que ens proporcionen referents a aquest tipus 

d’intervenció és de 2 mesos i mig. Altres exemples els podem trobar amb l’ any 
i 4 mesos d’espera per una artroscòpia al genoll quan el temps d’espera 

que ens proporciona el Departament de Salut és d’una mica més de 5 mesos. 
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Pacient Motiu Hospital Temps d'espera Temps segons catsalutTemps segons RD
Aurea Bauzan Rabajo Lipoma engonal Joan XXIII 1 any i 10 mesos n/s 6 mesos
Manuel Muñoz Rincon Berruga parpella Joan XXIII 5 mesos n/s 6 mesos
Rosa Gornals Icart Intervenció Columna Joan XXIII 3 anys n/s n/s

Cataractes Joan XXIII 2 anys 2.49 mesos 6 mesos
Margarita Perez Solanes Miomectomia Joan XXIII 3 anys i 10 mesos n/s n/s
Susaño Bermejo Amaranto Litiasis renal Joan XXIII 8 mesos n/s 6 mesos
Ramona Moya Túnel carpià Joan XXIII 8 mesos 2.49 mesos 6 mesos
Mariano Ramos Prostatectomia Joan XXIII 8 mesos 4.78 mesos 6 mesos
Fernando Martinez Juez Artroscopia genoll Joan XXIII 1 any i 4 mesos 5.25 mesos 6 mesos
Pedro Alija Vidal Intervenció a l'espatlla Joan XXIII 2 anys 5.25 mesos 6 mesos
Esla1620327000 Cataractes Joan XXIII 1 any i 7 mesos 2,49 mesos 6 mesos

Artroscopia Joan XXIII 8 mesos 5.25 mesos 6 mesos
Yolanda Redondo Ruizaguirre Intervenció a la columna Joan XXIII 4 anys i 10 mesos n/s n/s
Domingo Borrell Lleveria Cataractes Joan XXIII 1 any 2.49 mesos 6 mesos
Francisco Jorkera  Bravo Túnel carpià Joan XXIII 3 anys i 10 mesos 2.5 mesos 6 mesos
MDolores Lopez Maireles Hernia discal Joan XXIII 1 any n/s 6 mesos
Fuensanta Rojas Lopez Colecistectomia Joan XXIII 8 mesos 2,53 mesos 6 mesos
Angela Expósito García Hernia Joan XXIII 3 anys 2,72 mesos 6 mesos
Jose María Tomas Coll despreniment de retina Joan XXIII 2 anys n/s 6 mesos
Rosa Colomines Perelló Túnel carpià Joan XXIII 1 any 2,49 mesos 6 mesos
John Fabio Galeano Upegui Intervenció otorrino Joan XXIII 4 anys n/s 6 mesos
Francisco Crespo Caballé Lipoma Joan XXIII 1 any n/s 6 mesos
Luisa Barrios Silva Cistocele Joan XXIII 10 mesos n/s 6 mesos

Intervencions quirúrgiques

 

	  

Pel que fa a la llista d’espera de les proves diagnòstiques, la situació no millora. 

Dels 5 casos trobats, cap es troba dins del temps mínim d’espera que 

proporciona el Departament de Salut. El cas màxim d’espera és l’usuari que fa 

un any que està esperant perquè li donin hora per una gammagrafia òssia, 

quan el Departament de Salut estipula que són 7 dies, seguit del que fa 11 
mesos que està esperant perquè li facin una ressonància magnètica, quan el 

temps estipulat és de 14 dies. Un altre exemple en són els 3 mesos d’espera 

que porta un usuari perquè li facin una ecografia urològica, quan el temps que 

s’estipula és de 15 dies. El cas d’espera mínima és el més i mig que porta 

esperant  un usuari per un TAC, quan des del Departament de Salut ens diuen 

que el temps màxim d’espera per aquest tipus de prova diagnòstica és de 9 

dies. 

Pacient Motiu Hospital Temps d'espera 
pacient

Temps segons 
Catsalut Temps segons RD

Ressonància magnètica del genoll IDI Tortosa 4 mesos 37 dies n/s
Ecografia urològica IDI Tarragona 3 mesos 15 dies n/s
TAC IDI Tarragona 1,5 mesos 9 dies n/s
Ecografia  IDI Tarragona 2 mesos 12 dies n/s
Resonància magnètica IDI Tarragona 3 mesos 14 dies n/s
Gammagrafia nuclear IDI Tarragona 1 any 7 dies n/s
Resonància IDI Tarragona 3 mesos 14 dies n/s
Cistometria IDI Tarragona 5 mesos n/s n/s
Mielografia IDI Tarragona 1 any n/s n/s
TAC IDI Tarragona 2 mesos 9 dies n/s
Resonància magnètica IDI Tarragona 11 mesos 14 dies n/s
Resonància magnètica IDI Tarragona 6 mesos 14 dies n/s
Resonància magnètica IDI Tarragona 6 mesos 14 dies n/s

Proves diagnòstiques
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Si ens fixem amb les visites a especialistes, no disposem de dades per 
poder-les comparar amb els casos reals que hem trobat en el nostre treball 

de camp, igualment hem recollit els temps d’espera. En podem destacar els 2 
anys i 10 mesos d’espera per un al·lergòleg, seguit de l’any i 8 mesos per 
l’oftalmòleg. 

 

!"#$%&' ()'$* +),-$'". /%0-,123%,-%4"1 /%0-,1,%5)&,1#"',".*' /%0-,1,%5)&,167
Damian Garcia garcia Oftalmologia Joan XXIII 1 any i 8 mesos n/s n/s
Irene Exposito Barea Dermatologia Joan XXIII 1any i 6 mesos n/s n/s
Julia Rodriguez Martinez Traumatologia Joan XXIII 1 any n/s n/s
Luisa Nieves Ramirez nira Hematòleg (té leucemia) n/s *5 mesos n/s n/s
Francisco Javier Bento Oftalmologia Joan XXIII 8 mesos n/s n/s
Joel Juarez Martinez Maxilofacial n/s 1 any i 2 mesos n/s n/s
Areopagita gonzalez saldaña Dermatologia Joan XXIII 7 mesos n/s n/s
Esperanza Lolo Alvarez Clinica del dolor n/s més d'1 any n/s n/s
Herminia Gimenez esmel Traumatologia Joan XXIII 7 mesos n/s n/s
Ana Gomez Hidalgo Oftalmologia n/s més d'1 any n/s n/s
eloy rodriguez del pozo Urologia n/s més de 3 mesos n/s n/s
Antonio Fornos Fornos Traumatologia n/s 8 mesos n/s n/s
Maria Teresa Bofarull Segura Oftalmologia n/s 11 mesos n/s n/s
Henao Cenelia Orejuela Urologia n/s 1 any n/s n/s
Olga Gomez Rioja Dermatologia n/s 1 any n/s n/s
Estefania Moran Avrias Oftalmologia n/s 8 mesos n/s n/s
elisabeth sanchez legaz Al.lergologia n/s 2 anys i 10 mesos n/s n/s
Isidoro Gómez González de la Aleja Oftalmologia Joan XXIII 8 mesos n/s n/s

8$,$'%,

* Quan l'han de visitar cada 2 mesos, ja que té leucemia  

 

 

 

 


