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Segons les dades publicades recentment pel Servei Català de la Salut relatives a l’any 2017, l’Hospital 

Universitari MútuaTerrassa (HUMT) ha reduït en un 8,2% les llistes d’espera d’intervencions 

quirúrgiques i és l’únic centre del Vallès Occidental que ha aconseguit disminuir les esmentades xifres 

respecte el passat 2016.  

 

A més, l’HUMT és també l’únic centre d’aquest àmbit territorial que ha assolit els objectius definits en el 

Pla de Xoc implementat pel CatSalut el passat mes d’abril. Així doncs, i tal i com fixa l’esmentat 

document, al tancament del 2017 en els casos d’intervencions per cataractes, pròtesi de maluc i pròtesi 

de genoll l’espera ha estat d’un màxim de dos mesos i mig, per sota dels 6 establerts en el Pla de Xoc. 

En la resta d’intervencions, tampoc s’ha registrat cap pacient amb una espera superior als 7 mesos 

(molt lluny dels 12 mesos exigits pel mateix pla). En els casos de processos oncològics, cap pacient 

sobrepassava el llindar dels 45 dies d’espera. 

 

Pel que fa a la resta d’intervencions, a l’HUMT el cateterisme cardíac és la intervenció que menys llista 

d’espera requereix (per sota de les dues setmanes). Altres intervencions com cirurgia vascular, 

procediments de trastorns de la conducció cardíaca, intervencions de fetge, pàncrees i vies biliars així 

com les operacions hematològiques o les de retina i iris presenten entre un i dos mesos d’espera.  

 

L’esmentada reducció ha estat possible gràcies a l’esforç del conjunt de professionals de l’Hospital 

Universitari MútuaTerrassa i la voluntat del centre és la de continuar treballant per tal de proporcionar 

una qualitat assistencial òptima i minimitzar al màxim els efectes derivats de les esperes quirúrgiques.  

 

http://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/acces-sistema-salut/llistes-espera/intervencions-quirurgiques/consulta/ 

 

Més informació: 
Comunicació Corporativa de MútuaTerrassa 
93 736 50 24 
comunicacio@mutuaterrassa.cat / www.mutuaterrassa.cat 
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Terrassa, 23 de gener de 2018 

 

L’HOSPITAL UNIVERSITARI MÚTUATERRASSA REDUEIX LES LLISTES 
D’ESPERA D’INTERVENCIONS QUIRÚRGIQUES EN UN 8,2% 

 
Es tracta de l’únic centre del Vallès Occidental que ha experimentat  

una disminució en el temps d’espera i que ha acomplert el Pla de Xoc del CatSalut 
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