Juliol 2016

Un cop d’ull

al Consorci Sanitari del Maresme

Benvinguts a una nova publicació periòdica del
Consorci. Al menys un cop al mes, coneixereu millor el
vostre hospital i tots els centres, els seus professionals
i tot el que fan dia rere dia. Volem compartir el prestigi
de la feina ben feta a través de resultats i testimonis.
Feu-nos confiança. Nosaltres ens cuidem de tot.
Ramon Cunillera. Gerent.

Creixem per a tu

Lucía (51 anys):
“Em van extirpar la meitat de la
glàndula tiroidal sense
ingressar-me. N’estic molt
satisfeta”
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Augment sostingut del
nombre d’intervencions
quirúrgiques des del 2011.

“La intervenció me la van fer a primera hora del matí amb anestèsia
general. Em van realitzar una petita incisió a la part inferior del coll,
vaig estar amb un drenatge i a les 10 del vespre vaig tornar cap a
casa. Al dia següent vaig rebre control telefònic, a la setmana em
van visitar al CAP i un mes després el cirurgià, en Javier Barja.

A prop de casa
+27% activitat quirúrgica
2015 2011

Realment, estic molt satisfeta, tant per com va anar l’operació, com
pel tracte rebut en tot el procés de recuperació.”

“Estan molt pendents de tu.
En cap moment m’he sentit sola.”
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Operem 1.600 persones
més que les que operàvem
el 2011, i ja no cal derivar
pacients a centres d’altres
comarques.

Millora la teva salut gaudint del sol de
manera saludable
• Evita l’exposició perllongada entre les 12h i les 16h
• Utilitza crema de factor de protecció superior a 20
• Beu aigua per evitar la deshidratació

Pioners en cirurgia
sense ingrés

Sabies que des del teu mòbil, tablet o
ordinador pots accedir al teu historial clínic de forma
segura i fàcil? Entra a lamevasalut.gencat.cat,
i amb les teves dades podràs revisar i gestionar el
teu pla de salut.

7 de cada 10 pacients de
l’Hospital de Mataró tornen
a casa el mateix dia de ser
operats.

1.786 professionals | 12 centres

A prop teu
www.csdm.cat
Tel. 93 741 77 00
comunicacio@csdm.cat

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

I també:
•
•
•
•
•

Neonatologia
Hospitalització i atenció a domicili
Hospitals de dia (120 places)
Programa pacient expert
Cures pal·liatives i PADES
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Nombre d’intervencions anuals

Operem més per reduir
desplaçaments i esperes

