
UNITAT 
DE SUBAGUTS

L’horari de visita dels pacients és: 

• Dilluns a diumenge
12.00 h a 14.00 h i de 16.00 h a 20.15 h

L’horari pot estar subjecte a modificacions.

Les visites es realitzaran dins de l’habitació del seu familiar. S’hauran 
d’evitar les aglomeracions als passadissos.

HORARIS

Unitat hospitalària geriàtrica. Servei Envelliment i Salut. 
Carrer Mossèn Lluís Pujol, 18, AD500. 
Santa Coloma.

Per a més informació podeu trucar al telèfon 729 009.

UBICACIÓ



La Unitat de Subaguts és un recurs alternatiu a l’hospitalització 
convencional en el que s’ofereix un sistema d’atenció específica i àgil 
al pacient geriàtric descompensat que acudeix als serveis d’urgències 
o bé és detectat des d’atenció primària. L’atenció és personalitzada
atenent les seves pluripatologies i els seus condicionants personals
i d’entorn, no tributaris d’alta tecnologia diagnòstica o terapèutica,
però si d’un internament amb un abordatge interdisciplinari, centrat
en la persona, i on s’ofereix la possibilitat d’una recuperació funcional
adient al pacient geriàtric, que permeti el retorn al seu entorn habitual
en les mateixes o similars condicions funcionals que tenia prèviament
a la descompensació aguda de la seva patologia crònica.

La Unitat de Subaguts està ubicada a la quarta planta hospitalària d’El Cedre.

QUÈ ÉS LA UNITAT DE SUBAGUTS?

CARACTERÍSTIQUES

Durant la vostra estada a la Unitat, se us assignarà un metge del servei 
Envelliment i Salut responsable de l’evolució de la vostra malaltia.

ATENCIÓ MÈDICA

Se us assignarà un equip d’infermeria de referència, responsable de garantir la 
continuïtat de les vostres cures entre els professionals de la unitat.

ATENCIÓ INFERMERIA

ALTRES PROFESSIONALS QUE PODEN PARTICIPAR EN 
L'ATENCIÓ DELS PACIENTS INGRESSATS A LA UNITAT 
DE SUBAGUTS

• Fisioterapeuta
• Terapeuta ocupacional
• Logopeda

• Abans de l'ingrés a la Unitat de Subaguts el pacient haurà de
signar un document sobre el compromís de la unitat.

• A la seva arribada al centre el pacient haurà de facilitar una
fotocòpia del seu DNI o passaport.

• Les habitacions disposen d'aparells de televisió d'accés gratuït.

• L'alimentació dels pacients forma part del pla terapèutic, per tant,
no porteu aliments als pacients sense prèvia consulta.

• Recomanem que durant l'estada al centre es conservi el mínim de
pertinences personals, evitant tenir joies, objectes de valor o grans
quantitats de diners. Aquests amb la documentació es guardaran a
la caixa forta. El centre no es fa responsable de la pèrdua
d'objectes personals.

• Com a articles d'ús personal, els pacients necessiten:
Sabó per al cos i cabells, compreses (si en preciseu), crema
hidratant, pinta o raspall, raspall de dents i dentífric, màquina per
afaitar, talla ungles, roba còmoda (1 muda completa), mitjons de
cotó, sabatilles tancades o lligades amb sola de goma. Tanmateix,
s'informa que el centre no es farà càrrec de rentar la roba dels
pacients.

• Si sou portador de pròtesi dental o audiòfon, porteu el dispositiu,
la caixa especifica per guardar-ho i els complements necessaris de
la pròtesi dental per assegurar una correcte higiene dental.

INFORMACIÓ

• Psicòleg
• Treballador social
• Especialista en l’activitat física.




