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EQUIPAMENTS ||| AMPLIACIÓ DE L’HOSPITAL DE BELLVITGE

El centre hospitalari millora les
estructures i la confortabilitat
Es remodelaran gairebé els 159.000 metres quadrats de què disposa per ampliar la superfície
L’Hospital de Bellvitge és un
centre hospitalari i universitari de titularitat pública que

IMATGE DE LA MAQUETA CEDIDA PER LA CSUB

L’apunt

sanitari d’assistència primària, segons el conveni de col·laboració
signat el 1998 amb el departament de Sanitat i Seguretat Social
de la Generalitat, vigent fins a finals de 2004. Segons aquest
acord el Servei Català de la Salut
construeix, remodela i equipa diversos CAP de L’Hospitalet.
D’aquest conveni resten pendents el trasllat del CAP de Can
Serra i la remodelació de l’ambulatori de la rambla de Just Oliveras.
L’Ajuntament cedeix els terrenys
per a la construcció del CAP de
Can Serra i ha de redactar i modificar el planejament vigent per possibilitar l’ampliació i adequació del
CAP de Just Oliveras.

DSADADA

Aquest any ha de
finalitzar la reforma
de l’assistència
primària amb la
construcció del CAP
de Can Serra i
l’ampliació del CAP
de Just Oliveras

Façana de l’Hospital de Bellvitge

Equipaments per a la gent gran
Es construiran dues residències a Santa Eulàlia i Pubilla Casas-Can Serra

GABRIEL CAZADO

L’Hospital Prínceps d’Espanya de
la Ciutat Sanitària i Universitària
de Bellvitge reforma les seves estructures amb la construcció d’un
nou edifici de consultes externes
que forma part d’un projecte global per adaptar l’hospital a les
noves tecnologies i fer-lo més
confortable per als usuaris i per
als professionals. L’hospital remodelarà gairebé els 159.000 m2 de
què disposa per ampliar-ne la superfície i reubicar alguns dels serveis que es presten a l’actual edifici. El centre hospitalari també
preveu l’ampliació de l’edifici que
actualment ocupa consultes externes, situat a la façana nord del
cos principal de l’hospital.
L’ampliació de l’hospital representa la construcció de 34.814
m2, dels quals 27.347 corresponen a un nou edifici annexat al
conjunt actual, i 7.494 a la reforma de l’edifici existent. La inversió és de 48 milions d’euros
aproximadament. El nou edifici
acollirà les remodelacions de les
unitats funcionals següents: àrea
d’atenció ambulatòria, hospitals
de dia, urgències, àrea de crítics,
bloc quirúrgic, central d’esterilització, hostatgeria, vestuaris, serveis de documentació clínica i arxiu central d’informàtica.
Els usuaris trobaran totes les
consultes unificades en un edifici, cosa que evitarà la dispersió
actual. Les consultes individuals i
les sales d’espera estaran separades per uns patis interiors que
comptaran amb vegetació i llum
natural per millorar la confortabilitat. En total seran 135 consultes
agrupades per especialitats en
14 mòduls.
Un cop finalitzada la construcció del nou edifici destinat a consultes externes, es remodelarà
l’antic per fer-ne un altre on s’ubicaran una nova àrea d’urgències, una unitat de crítics, un nou
bloc quirúrgic, l’hospital de dia i
noves àrees d’exploració complementàries.
En aquest any també ha de
concloure la reforma del mapa

pertany a l’Institut Català de
la Salut (ICS) i disposa de totes les especialitats medicoquirúrgiques, excepte pediatria i obstetrícia. Atén una població d'1,5 milions d'habitants. És centre de referència
de Catalunya per a determinades patologies, com el tractament de les ludopaties, el
làser, la radiocirurgia estereotàctica, entre altres.
L'activitat de la Ciutat Sanitària s'extèn des de l'atenció de consultes externes fins
a les grans especialitats de
trasplantament de ronyó, cor,
fetge, còrnia i budell prim.
Aquestes activitats es conformen a través dels serveis i
també a través de les unitats
multidisciplinàries i funcionals, que permeten una assistència de qualitat i orientada
al pacient.
També, i per millorar l'oferta assistencial, s'estan conformant activitats d'atenció
domiciliària, com ara la nutrició parenteral o l'oxigenoteràpia.
L’Hospital ingressa anualment més de 26.000 pacients,
atén més de 100.000 urgències, visita més de 350.000
pacients en les consultes externes i realitza gairebé 100.000
proves complementàries.

Activitats per a la gent gran als centres de dia

Les projeccions demogràfiques
situen en unes 54.000 les persones que el 2010 seran més grans
de 65 anys. Per aquest motiu, els
serveis per a la gent gran són una
de les preocupacions principals
del Consistori.
L’any 2002, l’Ajuntament va
signar un conveni amb el Departament de Benestar Social de la
Generalitat que estableix un seguit de compromisos mutus.
Segons aquest document, l’Ajuntament impulsarà una residència assistida i servei de centre de
dia per a gent gran a Santa Eulàlia,
amb una capacitat de 140 places
residencials i 40 de centre de dia.

Per la seva banda, la Generalitat
construirà una altre a Pubilla Casas-Can Serra, amb una capacitat
per a 100 places residencials i 30
de centre de dia.
■ Habitatges tutelats
Paral·lelament, ja s’està construint l’edifici de 24 habitatges tutelats i casal per a gent gran al barri de Bellvitge que construeix la Generalitat en sòl cedit per l’Ajuntament.
També es construirà una residència per a persones amb disminució psíquica a Bellvitge amb una
capacitat de 30 places.

SEGONS LES ESTADÍSTIQUES, L’ANY 2010 54.000 PERSONES TINDRAN MÉS DE 65 ANYS

