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L’Hospital de Dia de l’Hospital de Mataró atén durant el 
2020 més de 600 pacients de càncer  

 

 És un dels serveis que no s’ha aturat durant la pandèmia, atenent pacients que s’ha 
de fer proves o tractaments complexos, però que no necessiten estar ingressats 

 
 L’any passat es van administrar més de 5.000 tractaments de quimioteràpia, a part 
d’altres tractaments ambulatoris 

 
L’Hospital de Dia de l’Hospital de Mataró va atendre durant el 2020 un total de 613 persones amb 
càncer. Ha estat un dels serveis que no s’ha aturat durant la pandèmia i ha treballat sense parar per 
atendre a  persones amb diferents malalties que s’han de fer proves o tractaments complexos, però 
que no necessiten estar ingressats. L’any passat, tot i la covid, es van administrar més de 5.000 
tractaments de quimioteràpia, a part d’altres tractaments ambulatoris com ferroteràpia, 
concentrats d’hematies, immunoglobulines, antibiòtics endovenosos, etc. 
 
 

 
 
 
Beneficis per al pacient. L’atenció a l’Hospital de Dia comporta una millora de la qualitat de vida 
dels pacients perquè: 
 

- com que no està ingressat, no s’aparta de l’entorn familiar, social i laboral 
- com que és visitat periòdicament, els procediments presenten menys complicacions i requereixen 

menys visites a urgències 
- com que és visitat pel mateix equip de professionals, la relació és de confiança i l’atenció més 

personalitzada 
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El voluntariat. És un element clau per als pacients de l’Hospital de Dia. Durant la pandèmia, el 
voluntariat presencial no s’ha pogut realitzar però, gràcies a la voluntat de les associacions, s’han 
pogut mantenir: 
 

- les sessions d’artteràpia online amb Nou Cims 
- l’acompanyament online i telefònic amb l’AECC-Catalunya contra el Càncer 

 
 

 

 

 

 

 

 

El Consorci Sanitari del Maresme és una entitat pública formada pel Servei Català de la Salut, l’Ajuntament de Mataró i el Consell 
Comarcal del Maresme, que gestiona l’Hospital de Mataró, l’Antic Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena, la Residència Sant 
Josep, i les àrees bàsiques de Mataró Centre i Cirera Molins (a Mataró) i la d’Argentona. 

 

 


