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Marc de desenvolupament del Pla Funcional

PLA DIRECTOR
AMPLIACIÓ
HOSPITAL DE VILADECANS
Sector Sanitari Baix Llobregat Centre-Litoral i l’Hospitalet de Llobregat
Àmbit Metropolità Regió Sanitària de Barcelona. CatSalut
Oficina de Cartera
Ca te a de Serveis
Se eis i Mapa Sanitari
Sanita i
Direcció General de Planificació i Recerca en Salut. Departament de Salut
Juny, 2014
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Àrea de gestió assistencial
Baix Llobregat Litoral - Viladecans
Població: 183,818 hab. (RCA 2014)
Nombre de municipis: 5
Atenció primària, 7 ABS:
Begues El Prat de
Llobregat 1
373

- 6 EAP ICS (SAP Delta)
- 1 EAP CASAP

266
Gavà 1
122
El Prat de
Llobregat 2365

C t lld f l 2
Castelldefels-2

Viladecans 1
265
Gavà 2
123

El Prat de
366
Llobregat 4
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Criteris de planificació utilitzats
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Proposta del Pla Director d’ampliació de l’Hospital
de Viladecans
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CONSIDERACIONS ESTRATÈGIQUES DEL PLA
FUNCIONAL
 L’activitat ambulatòria com a base fonamental de les noves estructures hospitalàries
 La potenciació de l’activitat a consultes externes
 L’activitat als serveis tècnics – assistencials de diagnòstic i terapèutica intervencionista
 La potenciació de l’activitat realitzada a les unitats alternatives a l’hospitalització
 El desenvolupament de sistemes multihospitalaris i l’optimització de recursos
 La necessària coordinació i aprofitament de recursos amb l’atenció primària
 L’enfocament fonamental orientat cap al ciutadà
 Un model hospitalari de caràcter flexible amb capacitat d’adaptació i expansió en el futur
 Un disseny que incorpori elements d’integració amb el medi ambient i respongui a una gestió
adequada de recursos
 Una estructura que permeti l’accés
l accés i la utilització de noves tecnologies
 Una estructura que permeti el desenvolupament i creixement professional dels treballadors
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ÀREA HOSPITALITZACIÓ CONVENCIONAL

 4 unitats d’hospitalització amb 24 habitacions cadascuna:
 14 habitacions d’us doble
 10 habitacions d’us individual,, de les quals
q
2 tindran capacitat
p
de ser doble en
cas de necessitat
 Un mínim del 20 per cent dels llits seran individuals
 En una de les unitats d’hospitalització, 2 de les habitacions individuals estaran
habilitades amb pressió negativa
 Àrea de rehabilitació a prop de les unitats d’hospitalització per pacients ingressats
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ÀREA QUIRÚRGICA

 7 quiròfans convencionals, un d’ells d’urgències
 Reserva d’espai per necessitats futures
 Zona de reanimació amb 15 llocs d’atenció
 Àrea d’adaptació al medi amb 15 punts d’atenció
Proper a l’àrea quirúrgica
q irúrgica s’
s’ubicarà
bicarà un
n àrea de cir
cirurgia
rgia menor amb
ambulatòria:
latòria
 2 sales per a procediments cirurgia menor ambulatòria
 4 gabinets d’exploració endoscòpica
 Àrea d’adaptació al medi amb 12 punts d’atenció
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ÀREA D’URGÈNCIES

 2 boxos de triatge
 1 box d’aturades equipat amb medis de RCP avançada
 5 boxos p
per a l’atenció d’urgències
g
de baixa complexitat
p
((nivell 1))
 18 boxos d’aguts per a l’atenció d’urgències de nivell 2
 1 bo
box d’aïllament per a pacients amb malalties infeccioses
 1 box d’aïllament i contenció per a pacients agitats
 10 boxos (places) d’observació
 6 boxos per a l’atenció inicial al pacient greu (amb monitorització)
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ÀREA DE CONSULTES EXTERNES

 66 espais de consultes o gabinets d’exploració, amb distribució modular en 8
mòduls
òd l
 7 mòduls tipus amb 5 consultes i 3 gabinets
 1 mòdul d’oftalmologia amb 6 consultes i 4 gabinets
 Es preveu que el disseny ha de permetre una reserva d’espai sense edificar com a
reser a de ffutures
reserva
t res necessitats
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ÀREA D’HOSPITAL DE DIA

 21 places d’hospital de dia distribuïdes en:
 15 espais individuals amb separadors flexibles
 6 boxos individuals
 Addicionalment es contemplen espais per a 4 places per pacients oncològics
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ÀREA DE SERVEIS GENERALS
Diagnòstic per la imatge:
 Radiologia convencional directa a l’àrea d’urgències
 Radiologia convencional i telecomandament:
 Radiologia convencional
 Telecomandament
 Àrea de ressonància magnètica amb 2 sales
 Àrea de TAC
 Àrea de mamògraf
 Àrea d’ecografies amb 3 sales
 Espai de reserva per futures necessitats
Laboratori:
 Espai de recepció de mostres
 Espai d’extracció de mostres
 Espai anàlisi de les mostres
 Espai pel dipòsit de sang
Farmàcia:
 Consulta de dispensació de MHDA
 Zona de preparació de medicaments estèrils
 Zona de reenvasat de medicaments
 Zona de preparació de medicació
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RESTA D’ÀREES DE SUPORT
UNITATS DE SUPORT ASSISTENCIAL:
 Direcció i administració
 Gestió de pacients, unitat atenció ciutadà i treball social
 Arxius
 Docència i recerca
 Àrea de zeladors
 Àrea d’informàtica
d informàtica
 ...
UNITATS DE SUPORT GENERAL:
 Àrea de vestuaris
 Àrea
À
de descans de personal
 Àrea d’hoteleria
 Àrea de taller i manteniment
 Àrea de residus
 Àrea de magatzem
 Àrea sindical
 Sala d’actes
 Àrea
À
mortuori
 Sala de culte
 ...
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ÀREA SEM
SUPORT VITAL BÀSIC:
 Sala de treball i descans per als professionals de 2 unitats de SVB
SUPORT VITAL AVANÇAT:
 Sala de treball i descans per als professionals d’1
d 1 unitat de SVA
ÀREA D’APARCAMENT DE VEHICLES DEL SEM:
 Espais per a 3 ambulàncies (2 unitats de SVB i 1 unitat de SVA) amb zona de
neteja amb pica i pressa de corrent elèctrica i aigua corrent
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RESUM D’ESPAIS

ÀREES

Superfície
p
((m2)

Àrea d’hospitalització

3.528

Unitats Assistencials

5.272

Serveis Generals

1.003

Unitats suport assistencial

1.555

Unitats suport general

2 718
2.718

Espais per instal·lacions

1.500

Coeficient circulació i tancaments

10.124

TOTAL superfície construida

25.700
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