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L’Hospital Dos de Maig estrena nova Unitat d’Atenció
Quirúrgica
 Situada a la plata 1 del centre, millora els fluxos d’usuaris i augmenta la
seguretat del pacient.
Barcelona – Avui dia 11 de maig s’ha inaugurat la nova Unitat d’Atenció Quirúrgica de l’Hospital Dos de Maig
a les noves instal∙lacions habilitades a la planta 1 del centre, al costat del Bloc Quirúrgic.
Aquesta nova ubicació ofereix un increment d’espais respecte a l’anterior Unitat, abans coneguda com a
Unitat de Cirurgia Sense Ingrés (UCSI) situada a la tercera planta, així com una millora de la mobilitat i els
fluxos de pacients, ja que el trasllat de pacients es duu a terme a la mateixa planta, el que comporta una major
comoditat dels professionals i un augment de la seguretat dels pacients.
La Unitat es divideix en dos passadissos, un per tota l’activitat pre‐operatòria i altra per la post‐operatòria,
amb 13 espais (6 al passadís pre‐operatori i 7 al passadís post‐operatori) amb un màxim de 3 pacients per
sala, tot aconseguint major intimitat pels usuaris.
Dades les característiques estructurals de l’espai ha suposat un esforç de tots els professionals que han
treballat en el disseny, execució de les obres i posterior habilitació de la Unitat per poder‐la inaugurar en uns
moments excepcionals com els que estem vivint actualment.
El Consorci Sanitari Integral és una entitat pública, participada pel Servei Català de la Salut, l’Institut Català de
la Salut, els ajuntaments de Sant Joan Despí i l’Hospitalet de Llobregat, el Consell Comarcal del Baix Llobregat i
la Creu Roja. Formen part del Consorci prop de 3.400 professionals que estan repartits en 13 centres
especialitzats en atenció primària, hospitalària i sociosanitària; residències per a la gent gran i serveis de
valoració de la dependència i de la discapacitat.
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