
Puc anar al consultori sense cita? Al consultori s’hi atenen les visites programades. 

Per això és important que contacteu amb el consultori abans d’anar-hi, perquè us 

puguin gestionar la vostra demanda.

Com puc contactar amb el consultori? 

Quins professionals m’atendran al consultori? 

Professionals d’administració, infermeria i pediatria. La infermera té una alta 

capacitat de resolució per poder avaluar les vostres necessitats i planificar l’atenció  

més adient. 

I si necessito atenció per part d’un metge o metgessa? 
A partir de la visita amb la infermera, si ho considera necessari, us programarà una 

visita amb un metge o metgessa del CAP de Vilassar de Dalt. Si sou un pacient fràgil 

us vindran a visitar al domicili.  

Els professionals de Vilassar de Dalt tindran la meva història clínica? 

Sí, tots els professionals dels centres de salut poden accedir a la vostra història 

clínica. 

            Quins serveis em dona el consultori de Cabrils? 

Atenció a la cronicitat, extraccions, cures, injectables, vacunacions, gestions 

administratives i atenció pediàtrica.  

Preguntes freqüents 
sobre el Consultori Local de Cabrils 

Guia ràpida per a la ciutadania 

A través de 

l’eConsulta 

/Salut programació visites ICS

  http://citapreviasalut.cat 

Al 93 326 89 01, 
de dilluns a divendres, de 8 a 21h. 

Al consultori 93 750 74 10, 
de dilluns a divendres, de 8 a 14h i de 15 a 20h.

Al 061, truqueu per una urgència. 

Al 112, truqueu per una emergència. 

Al web 

http://citapreviasalut.cat 
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+ 
On m’atendran el cap de setmana? 

Les urgències del cap de setmana s’atenen al CAP de Vilassar de Mar. És preferible 

trucar al 061 abans d’anar-hi.

I si necessito que m’atengui un especialista? 

El professional de medicina familiar us derivarà, si és necessari, a l’especialista.

En quins casos van els professionals de la salut a domicili? 

Els professionals valoren cada cas i, si cal, es fa l’atenció a domicili. 

Què haig de fer per renovar receptes o si necessito una baixa laboral? 

Aquests i d’altres tràmits es poden gestionar al web http://citapreviasalut.cat, 

al 93 326 89 01 o a La Meva Salut.  

En quins casos hauré de desplaçar-me a Vilassar de Dalt? 
Únicament quan sigui necessària una visita presencial, després de la valoració 

d’un professional sanitari. 

 

On haig de portar el meu fill o filla si necessita atenció mèdica? 

L’atenció pediàtrica es fa al mateix consultori. 

Puc anar a fer-me les cures al consultori? 

Sí, es pot programar una visita d’infermeria per fer les cures al consultori, a través 

de les vies de contacte abans esmentades. 

Tindrem un nou consultori a Cabrils? 

Sí, ja s’han començat a fer els tràmits per a un nou centre de salut a Cabrils. 

Preguntes freqüents 
sobre el Consultori Local de Cabrils 

Guia ràpida per a la ciutadania 

+ 
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