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Els hospitals de Girona i Palamós són
els que tenen una llista de pacients
que s’han d’operar més llarga
El centre del Baix Empordà és el que acumula més temps d’espera
NÚRIA ASTORCH / Girona

El Josep Trueta de Girona i el de
Palamós són els dos centres hospitalaris de la regió sanitària de Girona
que acumulen una llista d’espera per
L’hospital Trueta de Girona és, segons dades del 30
de juny, el centre amb una
llista més gran de pacients
pendents d’entrar a la sala
d’operacions. Però no és el
centre que acumula un
temps mitjà de resolució
més llarg, sinó que, amb
2,64 mesos, se situa només
una mica per sobre dels
2,27 mesos del total de la
regió. És l’hospital de Palamós el que, amb 3,75
mesos, se situa el primer
de la llista quant al temps
d’espera. Malgrat tot, en
tots els hospitals de la demarcació s’ha reduït, en
l’últim any, tant el nombre
de persones pendents d’operar-se (de 2.876 s’ha
passat a 2.750) com el
temps d’espera, que ha
passat de 2,56 mesos de
mitjana a 2,27, un indicador, aquest últim, que es
manté per sota de la mitjana de Catalunya, que és de
3,89 mesos. Salut ha destacat que, en tres anys, el
temps d’espera per a les
pròtesis de genoll ha passat de 7,46 mesos a 4,36
mesos.

lut han destacat l’esforç que han fet
els hospitals de les comarques gironines en els últims tres anys en relació amb la cirurgia de la pròtesi de
genoll.

operar-se més llarga. Amb prop de
800 pacients en cada cas, l’hospital
de Palamós té, a més, el temps mitjà
d’espera més llarg: prop de quatre
mesos. Els serveis territorials de Sa-

Voluntaris de la Creu Roja informant la gent. / MIQUEL RUIZ

LLISTES D'ESPERA D'OPERACIONS PER HOSPITALS
Persones
en llista
30/06/06

Temps mitjà
d'espera
30/06/06

Persones
en llista
30/06/07

Temps mitjà
d'espera
30/06/07

• Hospital de Girona Dr. Josep Trueta

758

3,44

777

2,64

• Hospital comarcal de la Selva

356

3,45

333

2,65

99

1,96

73

1,28

• Hospital de Figueres

294

1,34

283

1,21

• Hospital de Palamós

762

3,96

769

3,75

• Hospital d’Olot

207

1,70

169

1,41

• Hospital de Campdevànol

• Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt
Total regió sanitària

400

2,65

346

2,00

2.876

2,56

2.750

2,27
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La Universitat de Girona anunciarà a l’octubre
les conclusions de l’estudi
extern que ha encarregat
per tenir coneixement sobre el perfil professional
que necessita el mercat laboral de les comarques gironines, en l’època que la
universitat està modificant
l’estructura educativa per
adaptar-se a les titulacions
de l’espai europeu d’educació superior (procés de
Bolonya). Amb l’estudi de
mercat pretén saber quines
són les necessitats de formació de la demarcació i
de comarques com ara
Osona i el Maresme per
donar-hi resposta en els
pròxims cursos.
L’estudi el va començar
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Dos tècnics i un grup de
voluntàries de Creu Roja
Girona van participar ahir
al matí, a la plaça Salvador
Espriu de Girona, en una
jornada informativa per
prevenir la gent dels efectes de la calor.
Els voluntaris van regalar ampolles d’aigua, gorres, tovalloletes refrescants i vanos als vianants
que s’hi acostaven i van fer
una incidència especial en
la població més vulnera●

ble als efectes de la calor,
com són la gent gran i la
mainada, els quals van acceptar els regals de bon
grat. Així mateix, van lliurar a la gent uns fullets
amb consells per tenir en
compte a casa i al carrer
per evitar problemes relacionats amb les altes temperatures. I van difondre el
telèfon que la Creu Roja
ha habilitat –el 900 22 22
99– per a consultes sobre
qualsevol dubte relacionat
amb aquest tema.

El govern estudiarà la salut
mental dels avis que viuen
en residències
EL PUNT / Barcelona

Entrada principal a l’hospital de Palamós, en una foto d’arxiu./ JOAN TRILLAS

La UdG té enllestit l’estudi La Fageda i Mifas, entre les
per saber quines titulacions setze entitats premiades per
vol el mercat laboral
l’Obra Social de Caja Madrid
●

La Creu Roja regala ampolles
d’aigua i gorres per prevenir la
gent dels efectes de la calor

al gener el Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya i s’ha enllestit en
sis mesos. L’informe es
basa en una sèrie d’entrevistes –unes cinquanta– en
punts que s’han considerat
clau en relació amb quines
poden ser les necessitats
de formació universitària.
Les entrevistes s’han fet
als responsables d’empreses, associacions, entitats,
vivers d’empresa, cambres de comerç, etc.
L’objectiu de la universitat és no passar per alt les
necessitats emergents del
mercat, i per això s’ha preguntat a les empreses i entitats que reben els titulats
de la UdG quin perfil professional necessitaran en
els pròxims anys.
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Entre les setze entitats
gironines que aquest any
ha premiat l’Obra Social
de Caja Madrid destaquen
dos programes: La Fageda, a Santa Pau, i Mifas.
Els ajuts per a projectes
socials tenen un import de
1.140.500 euros, que seran
repartits entre setze projectes de diferents entitats
socials sense ànim de lucre
que desenvolupen la seva
activitat en les següents
àrees: discapacitat; desigualtat i exclusió social;
gent gran; immigrants i
col·lectius
vulnerables
sense ocupació. Respecte
a l’any passat, l’Obra Social de Caja Madrid ha
augmentat el valor de les
aportacions a la demarca●
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ció en més d’un 37%.
Entre tots els programes, cal destacar el que es
realitzarà en el centre de
persones amb discapacitat
intel·lectual que l’entitat
La Fageda té a Santa Pau i
que, amb una aportació de
188.000 euros preveu ampliar el seu Centre Especial d’Ocupació. El 2006,
La Fageda ja va rebre l’assignació més important de
les comarques gironines.
Aquest any també s’ha
assignat una aportació de
155.000 euros a Mifas.
Aquesta entitat de Vilafant
rebrà el suport econòmic
per a la finalització de les
obres de construcció d’un
centre de dia i de recursos
per a persones amb discapacitat física.

El Servei Català de la
Salut (Catsalut) analitzarà
les necessitats d’atenció
psiquiàtrica i psicològica
de la gent gran que resideix en els centres públics
de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials
(ICASS). L’estudi té l’objectiu de saber quina és la
salut mental dels avis residents amb l’objectiu de
●

saber com planificar millor els recursos destinats
en aquestes institucions.
El Departament d’Acció
Social també participarà
en l’informe. Aquesta iniciativa s’inclou en el desplegament del pla director
de salut mental i addiccions que inclou l’atenció
a les persones amb malalties mentals greus i amb
discapacitat intel·lectual.
PUBLICITAT

Busques
una casa
amb jardí?

801175-860547Y

●

La manera més fàcil de trobar un habitatge

