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El nou hospital,

un abans i un després en l'atenció sanitària a la comarca

A principis del 2007 obrirà les portes el nou

UN EDIFICI FUNCIONAL I INTEGRAT A LA

ambulatòria, una d'hospitalització i una de ser-

a rehabilitació, a més de despatxos mèdics,

les diverses unitats de l'Hospital o en d'altres

i sistemes de funcionament (com són la ins-

Hospital d'Igualada, un esperat equipament

XARXA URBANA

veis de suport) que dibuixa dues plantes conti-

aules de formació i espais d'oficines i inform-

centres, com ara plaques radiològiques, anàli-

tal·lació de ressonància magnètica, el sistema

gües en forma d'H i de grans dimensions.

àtica. Així mateix, s'hi ha habilitat el menjador i

sis clíniques o electrocardiogrames. El nou

informàtic nou i la història clínica digitalitzada).

El nou centre hospitalari ofereix una accessibi-

A la planta baixa de l'Hospital, s'hi ha habilitat

la cafeteria, la biblioteca i la sala d'actes.

Hospital disposarà d'una xarxa informàtica per

A més, s'amplien espais com són la rehabilita-

la qual convergiran dades, la telefonia IP, imat-

ció, l'hemodiàlisi, les consultes externes, les

La planta segona la configuren l'Àrea d'Hospi-

ges en vídeo o les imatges radiològiques.

incubadores, els boxs d'urgències, la UCI i les

Es tracta d'una xarxa sense fils d'ús intern i en

sones van visitar el nou centre en les jornades

que significarà un extraordinari salt en la qualitat de l'atenció sanitària a la comarca.
Promogut pel Consorci Sanitari de l'Anoia -ens

litat excel·lent tant als usuaris d'Igualada com

l'Àrea de Diagnòstic per a la Imatge, Urgències

integrat pel Servei Català de la Salut de la

als de la comarca de l'Anoia i d'altres localitats

(amb 47 boxs d'exploració), la base del Servei

Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament d'Igua-

veïnes. Es troba situat a l'antiga Nacional II,

d'Emergències Mèdiques, un bloc quirúrgic

talització Sociosanitària, l'Àrea Maternoinfantil

lada i el Consell Comarcal anoienc-, el nou cen-

entre l'avinguda Catalunya, l'avinguda d'Ando-

amb 6 quiròfans, un bloc d'obstetrícia amb 3

i la Unitat de Cures Intensives. A la planta terce-

tre ha comportat una inversió de 62 milions

rra i els carrers de Guimaraes i de Lecco, i té

sales de part, el laboratori, esterilització, farm-

ra, s'hi ha habilitat l'Àrea d'Hospitalització

què la informació circularà a gran velocitat.

de portes obertes que s'hi van organitzar a l'oc-

d'euros.

una superfície construïda de 30.000 metres

àcia i cuina. La planta la completen l'àrea logís-

Quirúrgica i Cirurgia i Traumatologia.

Així, per exemple, els metges podran consultar

tubre amb l'objectiu de donar a conèixer i apro-

les històries clíniques digitalitzades des de port-

par l'Hospital a la ciutadania. Amb aquesta

sales de reunions.

UN HOSPITAL D'ÚLTIMA TECNOLOGIA

àtils i sense necessitat de connectar-se física-

mateixa finalitat, diverses entitats de la comar-

El centre està equipat amb aparells d'última

ment a la xarxa, i el personal d'infermeria podrà

ca hi han fet també visites guiades. Els repre-

A la planta primera, s'hi troba la Unitat d'Aten-

generació tecnològica. En destaca un innova-

registrar la medicació administrada en portàtils

sentants de la Unió Empresarial de l'Anoia van

quadrats.
El nou Hospital iniciarà l'activitat donant servei
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sales de part, entre d'altres. Quasi 5.000 per-

a una àrea de referència de 120.000 persones i

El nou Hospital és un edifici modern, funcional i

tindrà una capacitat de 248 llits, 10 de medici-

integrat a la xarxa urbana de la ciutat. Ha estat

tica, el magatzem i serveis generals, a més de

na intensiva i 53 llits d'alternatives a l'hospitalit-

ideat per l'equip d'arquitectes que encapçala

ció al Ciutadà, 8 gabinets d'exploració, la zona

dor sistema informàtic que permetrà als pro-

situats damunt del carretó d'unidosi.

visitar el nou equipament el 19 d'octubre pas-

zació. Disposarà de 6 quiròfans, 3 sales de

Emili Donato, Arqte & Associats, i ha estat pro-

d'hospital de dia mèdic, l'hospital de dia quirúr-

fessionals disposar de la història clínica digita-

Destaquen també els tres quiròfans integrats,

sat.

part, 38 consultoris i 47 boxs d'urgències.

jectat per oferir uns serveis flexibles i dinàmics,

gic i l'Àrea de Cirurgia Menor Ambulatòria, dota-

litzada de cada pacient. Així, els facultatius

des dels quals es podran enviar imatges en

Equipat amb aparells d'última generació, el

amb l'objectiu que pugui adaptar-se als canvis

da de 2 quiròfans. També hi ha 38 consultoris

podran consultar, al moment, i des del seu ordi-

directe de les intervencions quirúrgiques. El

centre comptarà amb una plantilla de 800 tre-

de futur per satisfer les noves necessitats. Es

per a visites, 26 monitors d'hemodiàlisi i una

nador, tot l'historial mèdic del pacient i també

nou Hospital incorpora equipaments que

balladors.

tracta d'un edifici únic de tres cossos (una àrea

àrea de més de 400 metres quadrats destinada

les proves diagnòstiques que se li hagin fet en

amplien la cartera de serveis i milloren circuits

| 33

