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         Nota de premsa 
 
 

L’atenció primària de Barcelona ciutat de 
l’ICS incrementa la capacitat assistencial 
 

• Els professionals d’atenció primària fan procediments quirúrgics en 
lesions benignes de baixa complexitat, quists o pigues, per facilitar i 
agilitzar l’accés de la ciutadania a l’assistència de salut  
 

 

Durant el 2016, els centres d’atenció primària (CAP) de l’ICS han millorat la seva 

capacitat resolutiva, atès que han incrementat l’activitat en processos que tradicionalment 

es feien als hospitals. Aquesta pràctica facilita i agilitza la solució de problemes de salut 

en el marc de l’atenció primària, perquè evita que els pacients s’hagin de desplaçar del 

seu barri a l’hospital per a la visita prèvia, després per a la intervenció o l’actuació i, 

finalment, per a les cures posteriors quan són necessàries.  

 

Des de fa uns anys es promou la formació continuada dels professionals de medicina de 

família de l’atenció primària —amb l’objectiu que mantinguin i millorin les habilitats per 

realitzar activitats que ja formen part d’aquesta especialitat—, així com la dels 

professionals d’infermeria i administratius —perquè donin el suport adequat a aquestes 

pràctiques en consultes adaptades i quiròfans dels centres de salut. Per exemple, es 

realitzen tractaments d’inflamacions articulars amb infiltracions, o procediments quirúrgics 

en lesions benignes i de baixa complexitat que només requereixen anestèsia local, com 

ara quists sebacis o berrugues. 

 

Les actuacions que més s’han incrementat són les infiltracions, que s’han duplicat i el 

2016 han superat la xifra de 6.500 (un 106 % més que l’any 2015) i el tractament de 

lesions cutànies amb crioteràpia i les ecografies, que han arribat fins a 10.271 (un 20 % 

més) i fins a 3.000 (un 70 % més), respectivament. Altres actuacions habituals són els 

controls de la pressió arterial de 24 h o el monitoratge ambulatori de la pressió arterial 

(MAPA), amb 2.122 persones monitorades; els controls d’anticoagulant (Sintrom), que 

han suposat 222.173 visites, i les actuacions odontològiques, com les 6.167 extraccions 

de cordals o les 1.912 obturacions dentals (empastaments). En els CAP també hi ha 
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quiròfans on els especialistes de l’hospital realitzen petites intervencions per a una millor 

resolució dels problemes de salut dels pacients.  

 

Barcelona, 21 de febrer de 2017 
 
 
Més informació:  

•  @apicsbcn   

• Blog dels professionals de l’Àmbit d’Atenció Primària Barcelona Ciutat 
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