
UNITAT DE 
PSICOGERIATRIA
D’AGUTS

Per visitar a un pacient ingressat a la Unitat de Psicogeriatria d’aguts, 
s’haurà de sol·licitar hora prèviament trucant al 729 000.  

Les visites tindran lloc a la planta baixa del centre.

VISITES

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

UBICACIÓ



La unitat de Psicogeriatria d’aguts està destinada a l'atenció de pacients 
majors de 65 anys, majoritàriament, que pateixen trastorns mentals 
orgànics (demència) i que requereixen d'un tractament per presentar 
símptomes greus i/o alteracions conductuals importants, deguts a la 
malaltia de base o malalties intercurrents, que no poden ser atesos en 
el seu medi habitual (domicili o residència). 

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

QUÈ ÉS LA UNITAT DE PSICOGERIATRIA D’AGUTS?

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 
PSICOGERIATRIA D’AGUTS

• Psicòleg
• Fisioterapeuta
• Terapeuta ocupacional

• Abans de l’ingrés a la Unitat de Psicogeriatria d’aguts el pacient o 
el seu familiar/representant hauran de signar un document sobre el 
compromís de la unitat.

• A la seva arribada al centre el pacient o el seu familiar/representant 
hauran de facilitar una fotocòpia del DNI o passaport del pacient. 

• 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 precisen), crema 
hidratant, pinta o raspall, raspall de dents i dentífric, màquina per 
afaitar (si en precisen), talla ungles, roba còmoda (3 mudes 
completes), 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 correcta higiene dental.

INFORMACIÓ

• Logopeda
• Treballador social
• Especialista en l’activitat física


