CCOO DE CATALUNYA INFORMA
DRETS DELS I LES USUÀRIES DAVANT LES LLISTES
D’ESPERA EN LA SANITAT PÚBLICA
PROCEDIMENT A SEGUIR EN CAS D’ENTRAR EN LLISTA
D’ESPERA
PER
ALGUNA
DE
LES
PATOLOGIES
I/O
INTERVENCIONS INCLOSES EN EL PROCÉS DE GARANTIES:
Quines són les intervencions quirúrgiques en garantia?
Les intervencions quirúrgiques (IQ) que actualment estan en garantia de 6 mesos
d’espera màxima són:
- alliberament de la canal carpiana (nervi canell)

- amigdalectomia

- artroscòpia

- cataractes

- circumcisió

- colecistectomia (extirpació vesícula biliar)

- galindó

- hèrnia inguinal

- histerectomia (extirpació de l’úter)

- prostatectomia (extirpació de la pròstata)

- pròtesi de genoll

- pròtesi de maluc

- quist pilonidal (quist al sacre)

- varius

-

- intervencions de l’envà nasal2

vasectomies1

Per a més informació sobre intervencions garantides enviar un correu a
llistes@catsalut.cat

Quin és el procediment per entrar en llista d’espera?
1. El metge de la unitat responsable de la operació (generalment el cirurgià hospitalari)
decideix la necessitat/indicació d’una IQ.
2. El centre/hospital on està la unitat responsable de realitzar l’operació, té l’obligació
de lliurar-vos el “Document informatiu d'indicació d'intervenció quirúrgica” on
sempre ha de constar la data d'inclusió en la llista d'espera per a la IQ, a partir de la
qual comencen a comptar els 6 mesos de temps màxim d’espera de les IQ en garantia

Us aconsellem que exigiu sempre aquest document
per saber des de quan s’està oficialment en la llista i
del temps que es porta en espera

1
2

tenen temps màxim garantit malgrat es monitoren apart
tenen temps màxim garantit malgrat es monitoren apart

1

3. Simultàniament, cal sol·licitar al Servei Català de la Salut (CatSalut) el “Certificat
de garantia que acredita la inclusió en la llista d’espera quirúrgica” 3 acompanyat
pel “Document informatiu d'indicació d'intervenció quirúrgica”

CatSalut
Travessera de les Corts, 131-159
Edifici Olímpia
08028 Barcelona

@
llistes@catsalut.cat


061 (CatSalut Respon)

4. Rebreu resposta del CatSalut, per correu postal certificat, en un termini de 15 dies
laborables a partir de la recepció de la vostra sol·licitud.

Què passa si la IQ garantida no s’ha realitzat en els 6 mesos
compromesos?
Si s’ha seguit aquest procediment, el CatSalut està obligat en un termini màxim de 30
dies a proposar un centre on es pugui dur a terme la intervenció.

No hi ha actuació d’ofici per part del CatSalut en cas
de superar-se els 6 mesos en llista d’espera, pel que
aconsellem que sempre es completi el procediment
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No existeix model oficial de sol·licitud de Certificat de Garantia pel que adjuntem un model

2

