
Guia de serveis

Centre d’Urgències d’Atenció Primària Girona

La targeta sanitària

La targeta sanitària individual és el document 
que us identifi ca i us facilita l’accés als centres 
i serveis sanitaris públics.

Porteu-la sempre que vingueu al centre de 
salut o us adreceu a qualsevol altre equipament 
sanitari.

La vostra opinió ens interessa.

Feu-nos saber els vostres suggeriments
i propostes de millora:

atencioalciutada.ics@gencat.cat

Per més informació

www.gencat.cat/ics



L’Institut Català de la Salut 
us dóna la benvinguda a 
l’empresa pública de serveis 
sanitaris més gran 
de Catalunya.

Som presents a tots els punts del territori i 
posem al vostre servei un gran equip de pro-
fessionals per atendre les vostres necessitats 
de salut.

CUAP  
Centre d’Urgències d’Atenció Primària Girona

L’equip del CUAP el formem professionals que 
tenim cura de la vostra salut mentre el vostre 
equip d’atenció primària de referència roman 
tancat, garantint la continuïtat assistencial.

Us atenem a les consultes d’urgències del 
centre o, si cal, al vostre domicili.

Professionals de l’equip

 ◼ Metges i metgesses de família

 ◼ Pediatres

 ◼ Infermers i infermeres de família

 ◼ Auxiliars d’infermeria

 ◼ Professionals d’atenció a la ciutadania

Serveis que us oferim

 ◼ Atenció a les demandes d’assistència urgent 
en el centre amb nivells de triatge MAT 
(Model Andorrà de Triatge) IV i V.

 ◼ Atenció a les demandes urgents d’atenció 
al domicili.

 ◼ Atenció a les demandes urgents d’atenció 
a residències geriàtriques i sociosanitaris 
de l’àrea d’influència.

 ◼ Atenció als detinguts.

 ◼ Atenció telefònica (mèdica i infermeria)

 ◼ Seguiment de les malalties agudes i cròni-
ques en horari d’Atenció Continuada (AC).

 ◼ Continuïtat assistencial del pacient PCC/
MACA, pal·liatiu i crònic aguditzat en ho-
rari d’AC.

 ◼ Informació, tràmits i gestions derivades de 
l’assistència.

 ◼ Derivació inversa amb els hospitals de re-
ferència.

 ◼ Recepció d’ambulàncies.

 ◼ Atenció a les urgències d’alta complexitat

 ◼ Suport vital avançat: valoració, detecció 
precoç, orientació diagnòstica i estabilitza-
ció inicial de qualsevol situació de risc im-
minent de mort, fins a l’arribada de les 
unitats de SVA del SEM.

 ◼ Circuit d’activació de Codis d’emergències 
al SEM

 ◼ Administració de medicació oral, sublingual, 
tòpica, nebulitzada o inhalada i parenteral 
(intradèrmica, subcutània, intramuscular, 
intravenosa).

 ◼ Atenció a patologia traumàtica lleu sense 
signes de fractura.

 ◼ Procediments urgents d’infermeria, garan-
tint la continuïtat assistencial: cures, sutu-
res, embenatges i injectables.

 ◼ Proves diagnòstiques:

 ◼  Radiologia urgent (laborables de 8 a 15h)

 ◼ ECG

 ◼ Ecografies

 ◼ Tests ràpids de virus respiratoris

 ◼ Tests antigènics ràpids de SARS-CoV2

 ◼ PCR de SARS-CoV2

 ◼ Test ràpid d’estreptococ A

 ◼ Tires d’orina

 ◼ Glucèmia capil·lar

 ◼ INR capil·lar

Atenció comunitària

 ◼ Cribratges comunitaris.

 ◼ PCR als centres educatius i centres resi-
dencials.

On ens podeu trobar

Centre d’Atenció Continuada Güell Girona

C/ Mossèn Joan Pons, 6. Girona (17007)

Horari: 24h tots els dies de l’any

Tel. 972 210 708


