DADES ASSISTENCIALS DE LA
MUTALITAT DEL EXERCICI
2016-2017

Avui, a l’Assemblea General Ordinària de la Federació Catalana de Futbol,
la Mutualitat Catalana de Futbolistes ha presentat les seves dades més
destacades de la seva tasca assistencial, als seus 155.099 afiliats, durant la
temporada 2016-2017.
Durant aquest període, han augmentat el número de partits que s’han
jugat, un total de 198.229 partits, el que fa augmentar el risc de lesions.
L’Assemblea General Ordinària de l’FCF s’ha celebrat a Cervera (Lleida) al
Gran Teatre de la Passió de Cervera, amb l’assistència del President de
l’FCF, Andreu Subies. També han estat presents, el Director General de la
MCF, Miquel Pardo, el President de la MCF, Raül Sus, i el Subdirector de la
Mutualitat, Antonio Artero.
Durant l’any passat es van fet un total de 1.477 intervencions
quirúrgiques.
Metges Serveis Propis de la MCF, 946 operacions.
Resta de Catalunya, 531 operacions.
Durant el darrer període computat, es van utilitzar 488 ambulàncies a tot
el territori, per fer un transport medicalitzar urgent o d’emergències degut

a lesions produïdes durant els partits.
A la Seu Central de la Mutualitat, a la Ronda Sant Pere de Barcelona, es
van fer un total de 21.604 visites mèdiques durant tot l’any. Aquestes
lesions dels nostres jugadors van generar 8.170 proves diagnòstiques:
Ressonància Magnètica Nuclear, 4.335
TAC, 285
Gammagrafies Òssies, 99
Ecografies, 3.451
Aquestes proves, fetes en la temporada 2016-2017, van confirmar un total
de 24.072 lesions en els nostres jugadors, que pel lloc anatòmic les
classificaríem de la següent manera:
CAP

1.216

COLL

336

TRONC

915

MEMBRES SUPERIORS 3.866
MEMBRES INFERIORS 14.752
ALTRES 2.987
Les lesions més freqüents són:
ESQUINÇOS 5.474
FRACTURES 1.869
LLIGAMENTS

869

ALTRES ÒSSIES

814

LESIÓ DE MENISC
LUXACIÓ

487

391

rior (LCA) continua sent la lesió més greu que pot patir el futbolista. La
seva recuperació és molt lenta, i requereix d’una bona rehabilitació i una
bona readaptació per tornar amb garanties als terrenys de joc. Durant
aquesta temporada, 2016-2017, hi ha hagut 624 genolls operats per
culpa d’un LCA. Altres jugadors, 95, van poder ser recuperats gràcies a
una teràpia conservadora de rehabilitació que va evitar aquesta operació
quirúrgica.
Totes aquestes lesions comentades, intervingudes o no a un quiròfan pels

nostres metges, han generat un total de 103.668 sessions de
rehabilitació:
A Ronda Sant Pere (22.143)
Centres Externs (81.525).
De totes les categories assegurades per la Mutualitat Catalana de
Futbolistes, el futbol juvenil masculí, i el futbol femení en general
continuen sent categories deficitàries. La Federació Catalana de Futbol
compensa aquesta diferència del futbol femení, subvencionant-lo.
A l’Assemblea també s’ha destacat la tasca formativa i divulgativa que
portar a la fi la Mutualitat, que durant aquest anys s’ha centrat en:
4art Curs de Readaptació al futbolista.
Tallers Primers Auxilis
Edició vídeos de lesions del futbol
Conferències a les principals Delegacions de l’FCF al
territori, sobre la Mort Sobtada.

VIDEO:
http://www.youtube.com/watch?v=7hBMouCbPpM&feature=youtu.be

