NOTA DE PREMSA
17 nous llits a la nova planta d’hospitalització
de l’Hospital Plató
•

Situada a la primera planta de l’hospital, ha entrat en funcionament a les 7h
del matí del dilluns 14 de gener

L’Hospital Plató ha posat en marxa una nova planta d’hospitalització a la primera planta
del centre hospitalari. Abans de les obres de remodelació, aquesta planta estava ocupada
per consultes externes de diferents especialitats, que han estat reubicades en les
instal·lacions de l’hospital.
Aquest nou espai, que ha entrat en funcionament aquest dilluns 14 de gener, suposa un
augment de 17 llits a l’hospital. Això comporta incrementar la capacitat d’hospitalització
i, conseqüentment, una millora de l’atenció del ciutadà al districte de Sarrià-Sant Gervasi.
Un nou projecte que des de l’Hospital Plató es considera que “millora el nostre present,
però també el nostre futur”.
Sobre Hospital Plató
Hospital Plató és un centre sanitari acreditat pel Departament de Sanitat de la Generalitat de
Catalunya i pertany a la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública (XHUP). Fundat l'any 1925, actua
com a hospital general bàsic donant cobertura sanitària a una població de 150.000 ciutadans.
Ofereix un ampli ventall d'especialitats i la màxima qualitat assistencial als seus pacients, unint
tecnologia d'última generació i un equip de professionals altament qualificats. Manté acords, que
aporten valor afegit, amb centres d'atenció primària i amb hospitals terciaris, dissenyant protocols
d'actuació conjunts per millorar el coneixement dels professionals i crear sinergies per potenciar
l'eficiència. Desenvolupa plans estratègics amb la finalitat de disposar d'un marc de gestió global
que impulsi la millora contínua, per això l’any 2006 va adaptar el Model EFQM
d'Excel·lència (European Foundation for Quality Management).
D'aquesta forma, obté una visió global que serveix per estructurar i desenvolupar l'excel·lència en
sostenibilitat econòmica, gestió de l'atenció a professionals i qualitat en l'assistència a pacients.
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