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El nou servei de cirurgia menor del CAP Sant Hipòlit 

de Voltregà rep un notable alt en les enquestes dels 

pacients  intervinguts 

 

Un 100% dels enquestats diuen que tornarien a utilitzar aquest servei que du a 

terme, dos dies a la setmana, intervencions per a patologies de la pell  

El servei de cirurgia menor del CAP Sant Hipòlit de Voltregà ha intervingut una 

vuitantena persones, durant el primer any de funcionament, per afectacions de la pell 

com ara fibromes, pigues, lipomes, quists, lesions premalignes, etc. Els professionals 

del Centre van posar en marxa a l’inici de l’activitat el projecte “Què et sembla si 

t’operem?” per enquestar les persones intervingudes i detectar quina valoració feien 

del servei i quins punts calia millorar. El resultat de l’enquesta d’un 33% dels pacients 

intervinguts revela que el servei obté una valoració òptima del 76% dels usuaris, que 

un 100% el tornarien a utilitzar i que un 95% el recomanarien a un familiar o amic. 

 

El servei es va posar en funcionament amb l’objectiu d’estalviar als pacients 

desplaçaments i temps en visites i controls. A més, des del CAP es programa en tots 

els casos una visita 48 hores després de la intervenció per poder detectar de forma 

molt ràpida qualsevol símptoma de complicació o infecció de la ferida, amb la qual 

cosa la incidència de les infeccions s’ha pogut reduir a només un 5% dels intervinguts.  

 

Fonts del CAP han declarat: “estem molt satisfets amb aquests resultats”, i han 

destacat la bona valoració que s’aconsegueix a les enquestes en aspectes com ara 

informació prèvia, tracte rebut, preservació del dret a la intimitat, i baix percentatge de 

sagnat i infecció després de la intervenció. A més, els pacients han fet una valoració 
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que ha permès al CAP detectar quins són els punts on cal millorar el servei i ja s’han 

fet diversos canvis en l’equipament i els materials que s’utilitzen. 

 

L'ICS a la Catalunya Central 

La Gerència Territorial de l'Institut Català de la Salut a la Catalunya Central presta 

atenció sanitària a una població aproximada de 425.000  habitants de les comarques 

de l'Anoia, el Bages, el Berguedà i Osona. És un equip d'uns 1.400 professionals que 

està al servei dels ciutadans en 32 equips d'atenció primària. 


