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Cirurgia 

Atenció ambulatòria 

Telèfon: 93 889 11 11 

 

Accés a quiròfan si operen el meu fill 
 

Una intervenció quirúrgica pot generar estrès a qualsevol persona, però sobretot a pacients 

pediàtrics. Per aquest motiu, us oferim l’opció d’entrar a l’Àrea Quirúrgica per ajudar a que el 

menor estigui més tranquil i se senti acompanyat.  

 

Què he de saber abans d’entrar a quiròfan? 

L’Àrea Quirúrgica és una zona aïllada de l’hospital i, per a poder-hi accedir, és important que 

tingueu presents les següents indicacions:  

 

 L’entrada es farà per la Unitat de Cirurgia Sense Ingrés (UCSI) i allà es durà a terme 

l’acollida del o de la menor. 

 Us haureu de posar roba especial (mono, gorro i polaines), que us facilitarà el 

personal de l’àrea, i rentar-vos les mans amb una solució hidroalcohòlica.  

 No podreu entrar telèfons mòbils ni dispositius electrònics. Disposareu d’una taquilla 

per guardar els vostres objectes personals.  

 Durant tota l’estona, estareu acompanyats per professionals que us indicaran què fer.  

 Respecteu el silenci i parleu amb un to baix. Hi ha altres pacients.  

 

Un cop a l’Àrea Quirúrgica... 

 El portalliteres us acompanyarà fins al prequiròfan.  

 L’equip d’Anestesiologia i Infermeria us farà una sèrie de preguntes per comprovar 

que tot estigui correcte i, posteriorment, donaran al menor la medicació que necessiti.  

Us deixarem una tauleta perquè el vostre fill pugui mirar vídeos o escoltar música.  

 A continuació, es farà l’entrada a quiròfan i haureu de retornar a la Unitat de Cirurgia 

Sense Ingrés, tot seguint les indicacions del personal sanitari.  

 Quan sortiu, haureu de llançar el gorro i les polaines a la paperera corresponent. Un 

cop arribeu a la Unitat de Cirurgia Sense Ingrés, us en donaran de nous per quan 

hàgiu de tornar al bloc quirúrgic.  

 Us haureu d’esperar allà fins que finalitzi la intervenció. En cas que necessiteu sortir, 

us haureu de treure el mono i deixar-lo allà fins que torneu.  

 

Després de la intervenció  

 Un cop finalitzada l’operació, us avisaran i anireu a la sala d’informació. Allà, l’equip 

quirúrgic us explicarà com ha anat la intervenció.  

 Quan el vostre fill ja es trobi a la Unitat de Recuperació Postanestèsia (URPA), 

entrareu altre cop a l’Àrea Quirúrgica, acompanyats dels professionals. Us haureu de 

tornar a posar el gorro i les polaines netes.  

 Estareu a l’URPA fins que estigui despert i confortable. Si teniu dubtes, podeu 

consultar-los als professionals.  

 Seguidament, el portalliteres us acompanyarà de nou fins a la Unitat de Cirurgia 

Sense Ingrés. Hi sereu fins que el menor estigui totalment recuperat per tornar a casa.  

 Quan marxeu, us donaran les instruccions corresponents que haureu de seguir en el 

domicili i, en cas que fos necessari, la recepta de la medicació.  


