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L'hospitalització a domicili és un model assistencial que proporciona un 
conjunt d'atencions i cures mèdiques i d'infermeria de rang hospitalari als 
pacients al seu domicili, quan aquests no necessiten tota la infraestructura 
hospitalària però precisen d’una assistència complexa i una vigilància activa.

L’hospitalització a domicili del servei Envelliment i Salut (SEIS) ha de 
permetre que persones grans en situació de vulnerabilitat, especialment 
pacients geriàtrics, puguin rebre un tractament integral a casa, sense haver 
d'estar aïllats de la seva família, reduint el risc d’infeccions intrahospitalàries 
i evitant els reingressos a l'hospital d'aguts.  

L’hospitalització a domicili del pacient gran fràgil comporta una atenció 
geriàtrica especialitzada que representa un avantatge per a les persones 
grans vulnerables (bé sigui per fragilitat, discapacitat o multimorbilitat).

Les persones grans fràgils ingressades a l’hospitalització a domicili del servei 
Envelliment i Salut poden gaudir de les comoditats del seu domicili sense 
renunciar, per això, a una atenció mèdica especialitzada. L’equip de geriatria 
de l'hospital proporciona un tractament actiu al pacient a casa seva, per a una 
condició que, d'altra manera, requeriria una atenció hospitalària aguda a 
l'hospital.

FUNCIONS

OBJECTIUS

• De dilluns a divendres en dies laborables de 09.00h a 
17.00h
Truqueu  sempre que ho necessiteu a la infermera de la unitat 
d’hospitalització a domicili del Servei d’Envelliment i Salut al 
telèfon 601 855.

• De dilluns a divendres en dies laborables de 17.00h a 
20.00h
Podeu contactar amb el metge de guàrdia del servei 
Envelliment i Salut trucant a centraleta al 871 000. 

• Caps de setmana i dies festius de 08.00h a 20.00h 
Podeu contactar amb el metge de guàrdia del servei 
Envelliment i Salut trucant a centraleta al 871 000. 

• Fora d’aquest horari o en cas d’incidència urgent, haureu 
de trucar al 116. 

HORARI I TELÈFON DE CONTACTE




