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L’Hospital Universitari de Vic redueix en més

d’un miler de pacients les llistes d’espera 

 
 El nombre de persones pendents d’una 

Universitari de Vic ha passat de 2.705 a només 1.54 3, un 43% menys que 

en començar l’any, segons les dades del Departament  de Salut

 

 Les mesures impulsades pel CatSalut

situen el temps mitjà per operar

14 procediments garantits, i sobre els nou mesos pe r als dos restants 

 
Vic, 30 de gener del 2015
Les mesures que han impulsat conjuntament el Servei

Hospitalari de Vic, durant el darrer quadrimestre de l’any, han permès tancar el 2014 

amb una reducció dràstica de les llistes d’espera de l’Hospital Universitari de Vic.

 

En els primers vuit mesos del 2014, el nombre de p

s’havia reduït en pràcticament tots els procediments garantits que estableix el CatSalut, 

respecte les xifres amb què s’havia tancat el 2013. Les noves mesures, que es van 

posar en marxa al setembre, han permès donar un 

duu a terme el CHV. Al llarg del 2014, s’ha aconseguit reduir en 1.162 

pendents d’operar-se, un 43% menys de les que hi 

esforç s’ha dedicat és a les tres intervencions

llarg, com són cataractes, pròtesis de maluc i pròtesis de genoll, que passen de 1.692 

persones en llista d’espera a 1.038, fins a 655 menys que en començar l’any.

 

Una altra magnitud que reflecteix l’av

demora. Si a finals del 2013, els pacients que estaven en llista portaven una mitjana 

de 6 mesos i mig esperant, els pacients que hi ha a 31 de desembre del 2014 porten 

poc més de 3 mesos, menys de la meitat. 

12 dels 14 procediments garantits ja se situen per sota del llindar dels 6 mesos, 

com estableix el compromís del CatSalut. En les intervencions que els últims anys 

acumulaven més demora, 

mesos, amb la voluntat de seguir escurçant
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NOTA DE PREMSA  

L’Hospital Universitari de Vic redueix en més

d’un miler de pacients les llistes d’espera 

El nombre de persones pendents d’una intervenció garantida a l’Hospital 

Universitari de Vic ha passat de 2.705 a només 1.54 3, un 43% menys que 

en començar l’any, segons les dades del Departament  de Salut

Les mesures impulsades pel CatSalut  i el Consorci Hospitalari de Vic 

situen el temps mitjà per operar -se en menys de sis mesos per a 12 dels 

14 procediments garantits, i sobre els nou mesos pe r als dos restants 

30 de gener del 2015  

Les mesures que han impulsat conjuntament el Servei Català de la Salut i el Consorci 

Hospitalari de Vic, durant el darrer quadrimestre de l’any, han permès tancar el 2014 

amb una reducció dràstica de les llistes d’espera de l’Hospital Universitari de Vic.

En els primers vuit mesos del 2014, el nombre de pacients en espera d’una operació

s’havia reduït en pràcticament tots els procediments garantits que estableix el CatSalut, 

respecte les xifres amb què s’havia tancat el 2013. Les noves mesures, que es van 

posar en marxa al setembre, han permès donar un impuls a l’activitat quirúrgica que 

l llarg del 2014, s’ha aconseguit reduir en 1.162 

se, un 43% menys de les que hi havia en començar l’any. On més 

les tres intervencions que fins ara tenien un temps d’espera més 

llarg, com són cataractes, pròtesis de maluc i pròtesis de genoll, que passen de 1.692 

persones en llista d’espera a 1.038, fins a 655 menys que en començar l’any.

Una altra magnitud que reflecteix l’avenç aconseguit durant el 2014 és el temps de 

Si a finals del 2013, els pacients que estaven en llista portaven una mitjana 

de 6 mesos i mig esperant, els pacients que hi ha a 31 de desembre del 2014 porten 

poc més de 3 mesos, menys de la meitat. Pel que fa al temps previst

12 dels 14 procediments garantits ja se situen per sota del llindar dels 6 mesos, 

com estableix el compromís del CatSalut. En les intervencions que els últims anys 

acumulaven més demora, l’espera prevista s’ha reduït fins a situar-se

, amb la voluntat de seguir escurçant-la encara més durant el
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L’Hospital Universitari de Vic redueix en més  

d’un miler de pacients les llistes d’espera  

intervenció garantida a l’Hospital 

Universitari de Vic ha passat de 2.705 a només 1.54 3, un 43% menys que 

en començar l’any, segons les dades del Departament  de Salut  

i el Consorci Hospitalari de Vic 

se en menys de sis mesos per a 12 dels 

14 procediments garantits, i sobre els nou mesos pe r als dos restants  

Català de la Salut i el Consorci 

Hospitalari de Vic, durant el darrer quadrimestre de l’any, han permès tancar el 2014 

amb una reducció dràstica de les llistes d’espera de l’Hospital Universitari de Vic. 

acients en espera d’una operació ja 

s’havia reduït en pràcticament tots els procediments garantits que estableix el CatSalut, 

respecte les xifres amb què s’havia tancat el 2013. Les noves mesures, que es van 

impuls a l’activitat quirúrgica que 

l llarg del 2014, s’ha aconseguit reduir en 1.162 les persones 

havia en començar l’any. On més 

que fins ara tenien un temps d’espera més 

llarg, com són cataractes, pròtesis de maluc i pròtesis de genoll, que passen de 1.692 

persones en llista d’espera a 1.038, fins a 655 menys que en començar l’any. 

guit durant el 2014 és el temps de 

Si a finals del 2013, els pacients que estaven en llista portaven una mitjana 

de 6 mesos i mig esperant, els pacients que hi ha a 31 de desembre del 2014 porten 

previst per ser operat, 

12 dels 14 procediments garantits ja se situen per sota del llindar dels 6 mesos, tal i 

com estableix el compromís del CatSalut. En les intervencions que els últims anys 

se al voltant dels 9 

el 2015. 
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Qui fa què? 
El Servei Català de la Salut (CatSalut) és 

de cobertura pública del sistema sanitari arribin a la població

qualitat. Així, el CatSalut funciona com una asseguradora pública

serveis a diferents entitats proveïdores

ciutadania, i els remunera

 

Aplicat a Osona, cada any el 

mateix fa amb la resta d’entitats de salut del territori) l’activitat que 

terme. Aquesta activitat es quantifica en funció 

preveu que tindrà la població d’Osona, en 

Salut, i, aspecte clau, s’adequa a la disponibilitat de recursos

tantes intervencions quirúrgiques, tants pacients hospitalitzats, 

atendre o consultes a realitza

en determina un preu i, així, 

presti a la població. 

 

Els darrers anys, la disminució dels recursos públics ha derivat en una compra menor 

d’activitat i a un preu més baix

ciutadans. Això ha obligat

per mantenir els nivells de servei

menys? Doncs combinant tres sistemes: 

l’activitat i cercant vies de finançament

 

 

Per què es generen les llistes d’espera?
En tant que institució de servei públic, més enllà de ser un “proveïdor” contractat pel 

CatSalut, el Consorci Hospitalari de Vic assumeix una sèrie de responsabilitats i un 

compromís social inalienable amb la salut i l’atenció als ciutadans d’Osona. 

continua donant el mateix servei 

estat contractada. 

 

Per fer-ho, els darrers anys s’han implementat diferents mesures per optimitzar al 

màxim els recursos de l’entitat

despeses i gràcies, sempre, a la imprescindible implicació i vocació dels seus 

professionals, que han assumit part d’aquesta “pressió” extra
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l Servei Català de la Salut (CatSalut) és el responsable de garantir que els serveis 

de cobertura pública del sistema sanitari arribin a la població i que ho facin amb 

l CatSalut funciona com una asseguradora pública: 

serveis a diferents entitats proveïdores, que són les que finalment 

i els remunera a càrrec del finançament públic. 

cada any el CatSalut contracta al Consorci Hospitalari de Vic (i el 

mateix fa amb la resta d’entitats de salut del territori) l’activitat que 

terme. Aquesta activitat es quantifica en funció de les necessitats assistencials que es 

preveu que tindrà la població d’Osona, en el marc de les prioritats fixades 

, i, aspecte clau, s’adequa a la disponibilitat de recursos públics

antes intervencions quirúrgiques, tants pacients hospitalitzats, tantes urgències 

realitzar... Per a cadascun d’aquests procediment

determina un preu i, així, fixa la quantitat anual que pagarà al Consorci perquè els 

Els darrers anys, la disminució dels recursos públics ha derivat en una compra menor 

a un preu més baix, sense que hagin minvat les necessitats dels 

Això ha obligat als hospitals i centres de salut a extremar la seva eficiència 

de servei i de qualitat. I com s’aconsegueix fer el mateix amb 

menys? Doncs combinant tres sistemes: optimitzant els recursos propis

vies de finançament complementàries. 

Per què es generen les llistes d’espera?  
En tant que institució de servei públic, més enllà de ser un “proveïdor” contractat pel 

CatSalut, el Consorci Hospitalari de Vic assumeix una sèrie de responsabilitats i un 

compromís social inalienable amb la salut i l’atenció als ciutadans d’Osona. 

continua donant el mateix servei malgrat que se superi el volum d

ho, els darrers anys s’han implementat diferents mesures per optimitzar al 

màxim els recursos de l’entitat, amb un continuat esforç de gestió i de reducció de 

despeses i gràcies, sempre, a la imprescindible implicació i vocació dels seus 

, que han assumit part d’aquesta “pressió” extra. 
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responsable de garantir que els serveis 

i que ho facin amb 

 contracta aquests 

ón les que finalment els presten a la 

l Consorci Hospitalari de Vic (i el 

mateix fa amb la resta d’entitats de salut del territori) l’activitat que haurà de dur a 

de les necessitats assistencials que es 

les prioritats fixades al Pla de 

públics: es contracten 

tantes urgències a 

procediments el CatSalut 

la quantitat anual que pagarà al Consorci perquè els 

Els darrers anys, la disminució dels recursos públics ha derivat en una compra menor 

, sense que hagin minvat les necessitats dels 

a extremar la seva eficiència 

I com s’aconsegueix fer el mateix amb 

els recursos propis, prioritzant 

En tant que institució de servei públic, més enllà de ser un “proveïdor” contractat pel 

CatSalut, el Consorci Hospitalari de Vic assumeix una sèrie de responsabilitats i un 

compromís social inalienable amb la salut i l’atenció als ciutadans d’Osona. Per això, 

volum d’activitat que li ha 

ho, els darrers anys s’han implementat diferents mesures per optimitzar al 

tió i de reducció de 

despeses i gràcies, sempre, a la imprescindible implicació i vocació dels seus 
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Una altra via ha estat prioritzar l’activitat

“esforç propi suplementari”

directe i immediat en la salut de la població

 

Tanmateix, tot i aquestes mesures

intervencions quirúrgiques no urgents

finançament fixat pel CatSalut. 

intervencions que impliquen un elevat cost material, com són 

pròtesis, i, de l’altra, les cataractes, un 

darrers anys pel grup de població al que afecta i que, alhora, ha estat de les més 

penalitzades per l’ajust pressupostari.

 

 

Activitat privada per ajudar a finançar la pública
En un context de continuada reducció pressupostària, molts hospitals públics han trobat 

en l’activitat privada i mutual una 

l’aportació pública i garantir l’estabilitat pressupostària

Hospitalari de Vic. A través 

desena part del pressupost total del Consorci. Uns diners que surten

de les mútues i asseguradores privades, i que van directament destinats a ajudar

finançar els serveis públics. De retruc, aquesta activitat privada permet optimitzar les 

instal·lacions i equipament

suporta l’activitat pública, amb la consegüent reducció de llistes d’espera.

 

 

Un esforç col·lectiu 
Al llarg de tot aquest any, el Servei Català de la Salut i el Consorci Hospitalari de Vic 

han impulsat diferents mesures conjun

Programa específic per reduir les llistes d’espera, que s’havia aplicat durant els anys 

2010 i 2011 i que va afectar en especial alguns centres comarcals 

l’Hospital Universitari de Vic.

 

La reducció de les llistes d’espera amb què 

esforç de gestió a nivell organitzatiu. Però, en especial, ha estat possible gràcies a la 

implicació i a l’esforç dels professionals del 

situació, que s’han bolcat per garantir que la població d’Osona continuï rebent una 

atenció de la màxima qualitat.
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Una altra via ha estat prioritzar l’activitat que es duu a terme: és a dir, posar aquest 

suplementari” en les necessitats assistencials que tenen

directe i immediat en la salut de la població. 

Tanmateix, tot i aquestes mesures per “estirar” els recursos, en el cas d’

intervencions quirúrgiques no urgents l’activitat s’ha hagut de cenyir al contracte 

el CatSalut. Dos són els casos paradigmàtics:

intervencions que impliquen un elevat cost material, com són 

cataractes, un tipus d’intervenció que ha augmentat molt els 

darrers anys pel grup de població al que afecta i que, alhora, ha estat de les més 

penalitzades per l’ajust pressupostari. 

Activitat privada per ajudar a finançar la pública  
En un context de continuada reducció pressupostària, molts hospitals públics han trobat 

activitat privada i mutual una nova via de finançament que els permet 

i garantir l’estabilitat pressupostària. És el cas del Conso

través de la marca “Clínica de Vic”, es genera avui prop d’una 

desena part del pressupost total del Consorci. Uns diners que surten

tues i asseguradores privades, i que van directament destinats a ajudar

finançar els serveis públics. De retruc, aquesta activitat privada permet optimitzar les 

instal·lacions i equipaments, alhora que allibera part de la pressió assistencial que 

suporta l’activitat pública, amb la consegüent reducció de llistes d’espera.

Al llarg de tot aquest any, el Servei Català de la Salut i el Consorci Hospitalari de Vic 

han impulsat diferents mesures conjuntes per intentar compensar la retallada en el 

Programa específic per reduir les llistes d’espera, que s’havia aplicat durant els anys 

2010 i 2011 i que va afectar en especial alguns centres comarcals 

l’Hospital Universitari de Vic. 

La reducció de les llistes d’espera amb què s’ha tancat el 2014 ha suposat un important 

esforç de gestió a nivell organitzatiu. Però, en especial, ha estat possible gràcies a la 

l’esforç dels professionals del CHV, molt conscienciats amb aqu

situació, que s’han bolcat per garantir que la població d’Osona continuï rebent una 

atenció de la màxima qualitat. 

                                                                                                                             

93 702 77 26 // 619 51 27 29 

: és a dir, posar aquest 

enen un impacte més 

en el cas d’algunes 

l’activitat s’ha hagut de cenyir al contracte i al 

s: d’una banda, les 

intervencions que impliquen un elevat cost material, com són la implantació de 

que ha augmentat molt els 

darrers anys pel grup de població al que afecta i que, alhora, ha estat de les més 

En un context de continuada reducció pressupostària, molts hospitals públics han trobat 

que els permet complementar 

. És el cas del Consorci 

de la marca “Clínica de Vic”, es genera avui prop d’una 

desena part del pressupost total del Consorci. Uns diners que surten, majoritàriament, 

tues i asseguradores privades, i que van directament destinats a ajudar a 

finançar els serveis públics. De retruc, aquesta activitat privada permet optimitzar les 

allibera part de la pressió assistencial que 

suporta l’activitat pública, amb la consegüent reducció de llistes d’espera. 

Al llarg de tot aquest any, el Servei Català de la Salut i el Consorci Hospitalari de Vic 

tes per intentar compensar la retallada en el 

Programa específic per reduir les llistes d’espera, que s’havia aplicat durant els anys 

2010 i 2011 i que va afectar en especial alguns centres comarcals de referència com 

el 2014 ha suposat un important 

esforç de gestió a nivell organitzatiu. Però, en especial, ha estat possible gràcies a la 

, molt conscienciats amb aquesta 

situació, que s’han bolcat per garantir que la població d’Osona continuï rebent una 


