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Assumpte: Agraïment per la vostra participació en el projecte de Cirurgia Segura 

Benvolgut/da,
Ens dirigim a vostè amb la  finalitat  d’agrair-vos la participació del  vostre centre en el  
projecte de Cirurgia  Segura (per  la  implementació del  llistat  “checklist“  de verificació),  
promogut  per  l’Organització  Mundial  de  la  Salut  i  a  la  vegada  demanar-vos  el 
recolzament/suport  en  la  continuïtat  i  consolidació  de  l’estratègia  durant  els  propers 
mesos.
Com ja  sabeu,  aquest  projecte  té  com a  objectiu  la  millora  de  la  comunicació  entre 
professionals  del  quiròfan,  per  tal  d’aconseguir  que  algunes  de  les  pràctiques 
considerades primordials per a la seguretat en el  maneig del  pacient quirúrgic,  siguin 
realitzades. 
S’ha observat que una de les principals causes dels errors en cirurgia tenen, com a factor 
comú, problemes en la comunicació entre els diversos professionals que interactuen amb 
el pacient en el moment de ser intervingut quirúrgicament.
Hi ha estudis recents que posen de manifest que amb l’aplicació d’un llistat de verificació  
de pràctiques claus en el quiròfan, la morbimortalitat deguda a errors es redueix.
Per  aquest  motiu,  des  del  Departament  de  Salut  i  des  de  la  Direcció  de  Recursos 
Sanitaris, us demanem la integració del protocol de cirurgia segura de manera formal 
d’acord amb els circuits establerts per l’organització, a més d’incentivar la seva difusió i la 
participació en aquest procés dels líders implicats (direcció mèdica i d’infermeria, caps de 
servei quirúrgics, d’anestèsia, coordinadors quirúrgics i infermeres supervisores).
Per  tal  d’afavorir  l’èxit  de  la  implementació  del  llistat  de  verificació,  recomanem 
l’aprovació  oficial  i  signatura  dels  principals  líders  de  la  organització  d’aquest  
protocol. 
Reiterem el nostre agraïment per la vostra participació i destaquem el vostre centre com a 
líder en l’impuls d’iniciatives de seguretat del pacient a Catalunya.
Cordialment,

Josep Davins i Miralles

Subdirector  general 
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