
 

 

PROJECTE “UP” DE RENOVACIÓ DE LES 
BUTAQUES PER A PACIENTS HOSPITALITZATS 
 
L’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta és el centre hospitalari 
públic de referència i el més gran de les comarques gironines.  
 
Amb un equip humà de 1.500 professionals, la nostra missió és donar resposta a 
les necessitats de salut d’una població de 729.000 habitants, oferint-los una 
atenció sanitària especialitzada de qualitat, propera, segura i eficient; potenciant 
les activitats de recerca i docència, i garantint el desenvolupament professional i 
la innovació. 
 
Aquestes són les xifres més rellevants de l’activitat anual que es du a terme a 
l’Hospital, un centre al servei de la ciutadania les 24 hores del dia, els 365 dies 
l’any: 

— 19.000 altes hospitalàries 
— 10.300 intervencions quirúrgiques majors 
— 73.000 urgències 
— 209.000 consultes externes 
— 125.000 proves diagnòstiques de gabinets i radiologia 
— 26.400 sessions d’hospital de dia 

 

La vostra salut, la nostra motivació 
 
Promoure i tenir cura de la salut dels pacients a través d’un tracte i una 
assistència excel·lents és la nostra motivació i la nostra prioritat. Per això, 
l’Hospital ofereix 36 especialitats mèdiques i quirúrgiques, i disposa dels mitjans 
diagnòstics i terapèutics més avançats per dur-les a terme.  
 
A l’àrea d’hospitalització, l’Hospital compta amb habitacions, tant dobles com 
individuals, per acollir els pacients que han d’ingressar per ser operats o per fer-
se un procediment mèdic.  
 
La voluntat del Trueta és millorar el confort d’aquestes habitacions perquè els 
pacients i també els seus acompanyants se sentin gairebé com a casa en 
moments d’especial vulnerabilitat, i una de les actuacions per aconseguir-ho serà 
renovar les butaques que hi ha a cada habitació.  
 



 

 

Planta 
Habitacions 
individuals 

Habitacions 
dobles 

Butaques 

3B – Pediatria - 11 22 

4A – Obstetrícia / 
Ginecologia 

14 7 28 

4B – Pneumologia / 
Cirurgia vascular / 
Cirurgia toràcica 

6 12 30 

5A – UPIC 19 3 25 

5B – Cirurgia General i 
Digestiva 

8 14 36 

6A – Cardiologia 8 13 34 

6B – COT 8 14 36 

7B – Neurocirurgia 8 13 34 

8B – Medicina Interna 8 14 36 

 
 
La renovació de les butaques d’hospitalització permetrà millorar no només la 
comoditat del pacient hospitalitzat sinó també la seva autonomia i implicació en el 
procés de recuperació. També afavorirà el descans dels familiars i acompanyants 
que passen la nit a l’hospital. Finalment, facilitarà la tasca dels professionals 
assistencials, sobretot, pel que fa al maneig dels pacients amb mobilitat reduïda.  
 

Butaques més confortables, segures i polivalents 
 
Les noves butaques d’hospitalització seran elèctriques i amb comandament, 
disposaran de seient reclinable, oferiran màxim confort i varietat de posicions i 
elements de seguretat i estabilitat, que evitaran moviments bruscos i previndran 
possibles lesions, tant de pacients com de professionals.  
 
Donada l’envergadura del projecte, es planteja fer-lo per fases prioritzant aquelles 
unitats que atenen malalts postquirúrgics amb mobilitat reduïda que requereixen 
més ajut per moure’s. Així doncs, les primeres butaques que es renovaran seran 
les de la Unitat Polivalent d’Alta Intensitat de Cures (UPIC), que disposa de 19 
habitacions individuals i 3 habitacions dobles.   



 

 

 

La renovació de les 25 butaques de la UPIC, amb un preu estimat de concurs 
públic de 75.000 euros, inclou l’adquisició de 23 butaques de mida estàndard i 2 
butaques de mida especial a un preu unitari de 3.000 euros cadascuna. 
 
 

Ajuda’ns a fer realitat el projecte “UP”. 
FES + TRUETA! 

 
Informa’t de com fer el teu donatiu a  www.hospitaltrueta.cat , per 

correu a mestrueta@gencat.cat  o truca’ns al  972 941 341 
 


