
 

L’hospital de Dia de l’Hospital 
de Mataró no s’ha aturat durant 
la pandèmia i ha treballat sense 
parar per administrar tractaments 
farmacològics ambulatoris als 
pacients que els han necessitat.

L’Hospital de Dia atén persones amb diferents 
malalties, que s’han de fer proves o tractaments 
complexos, però que no necessiten estar ingressats

Míriam Mataró (41 anys): “Mai 
he tingut por de venir a l’Hospital 
durant aquests mesos”
Al juliol, just enmig de la pandèmia, em van 
diagnosticar un càncer de mama i em van 
operar. Després de l’estiu vaig començar el 
tractament de quimioteràpia a l’Hospital de Dia, 
primer cada tres setmanes i després un cop per 
setmana. Han estat sis mesos i mai he tingut por de venir,
sempre he pensat que l’Hospital era un espai segur, tot i la covid.

Aquí tothom ha seguit treballant per donar-nos el millor servei i, com 
que veiem que les infermeres ho viuen amb molta normalitat, els 
pacients estem tranquils.

Digestiu

Oncologia

Geriatria Cures pal·liatives

Pneumologia

Medicina Interna

Més de 5.000
tractaments de 

quimioteràpia s’han 
administrat durant 

l´últim any .

També s’han mantingut 
la resta de tractaments 

ambulatoris: ferroteràpia, 
concentrats d’hematies, 

immunoglobulines, 
antibiòtics 

endovenosos, etc.

1

613
persones amb 
càncer van ser 

ateses a l’Hospital 
de Dia el 2020

El voluntariat és un element clau per als pacients de 
l’Hospital de Dia. Durant la pandèmia, s’han pogut mantenir:

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

sessions 
d’artteràpia online 

 l’acompanyament 
online i telefònic

1.819 professionals | 13 centres

I també:
•   Neonatologia
•   Hospitalització i atenció a domicili
•   Hospitals de dia (120 places)
•   Programa pacient expert
•   Cures pal·liatives i PADES

Tots els nivells d’atenció sanitària:
•   3 centres d’atenció primària + 5 consultoris locals
•   1 hospital d’aguts
•   1 hospital sociosanitari
•   1 residència geriàtrica assistida
•   1 centre especialitzat en salut mental

www.csdm.cat 
Tel. 93 741 77 00 
comunicacio@csdm.cat

A prop teu

Un cop d’ull
al Consorci Sanitari del Maresme

Març 2021

Fo
n

ts
: C

Sd
M

 


