Entre tots i totes
hem de defensar
els serveis
sanitaris públics

Per una sanitat
pública i de qualitat

Nosaltres paguem,
nosaltres manem

Informa’t a la teva AVV

Prou indefensió!
Què cal saber sobre
les llistes d’espera

3 Informa’t
3 Reclama
3 No et resignis

Entitats promotores de la campanya:
l FAVB
l VOCALIES DE SANITAT DE LES AVV
l PLATAFORMA PEL DRET A LA SALUT

Hi ha temps d’espera per
rebre serveis sanitaris que,
si són llargs, poden afectar
la salut i la qualitat de vida
de les persones

Llistes d’espera:
Metge de família al CAP:
Normalment ha de ser un temps
raonable. No més d’una setmana.
Metge especialista al CAP:
La seva llista d’espera és molt variable
depenent de l’especialitat. En molts
casos és inacceptable
(cal presentar reclamació).

Proves diagnòstiques:
No hauríem d’acceptar que ens
programin per sobre d’aquest temps
(veure quadre). Si és així,
cal presentar reclamació.
Ecocardiograma
Ecografia urològica
Ecografia abdomen
Colonoscòpia
Ecografia ginecologia
Mamografies
Endoscopia gàstrica
Polisomnogrames
Ergometries
Electromiograma
Gammagrafia
TAC
Resonancia magnètica

81 dies
90 dies
71 dies
77 dies
51 dies
52 dies
48 dies
121 dies
41 dies
91 dies
22 dies
36 dies
46 dies

Dades CatSalut, desembre 2012

Intervencions quirúrgiques
amb temps màxim d’espera
garantit (6 mesos)
Cataractes
Pròtesi de genoll
Pròtesi de maluc
Galindó
Canal carpià
Amigdalectomia
Circumcisió
Artroscòpia
Extirpació vesícula biliar
Hernia inguinal
Histerectomia (extirpació úter)
Prostatectomia
Varius
Quist del sacre

Hi ha altres patologies no garantides:
Cardiologia, Neumologia, Maxilofacial,
Otorrino... fins a 65 procediments.
No hauríem d’acceptar que ens
programin per sobre d’aquests terminis.
Si és així, cal presentar reclamació.
“Tenim dret a ser atesos en un temps
adequat i a estar informats sobre les llistes
d’espera”, tal i com es recull en els Drets
dels Usuaris publicats pel Departament de
Salut.

Què podem fer:
3 Hem d’estar ben informats sobre les
llistes d’espera.
Es pot consultar a www.catsalut.cat

3 Tots els equipaments sanitaris públics

tenen una Oficina d’Atenció a l’Usuari
on, en cas de necessitat, es pot cursar la
reclamació.

3 Pots posar-te en contacte amb la teva

Associació de Veïns/es per demanar més
información i recolçament en cas
de necessitat.

La manipulació
de les llistes
d’espera per part
del Departament
de Salut és un
dels fraus més
importants de la
gestió sanitària
en l’aspecte
assistencial

