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Àrees de treball
professionals 

Comoditat per a
treballar i amb llum

natural. 

Office per a
famílies

Confortables, amb vistes o
sortides a l'exterior. Espai
polivalent (higiene diària,

cuina, etc) 

Control del pacient per part
dels professionals i

comoditat per a treballar.
Espai ampli i tecnificat. 

Habitacions 

Sales d'espera per a
familiars 

Confortables, amb  privadesa i
confidencialitat. 

194 22
Respostes al
qüestionari

Professionals als
grups de treball

Aspectes més valorats dels espais de crítics

Despatxos prof./
comandaments

Comoditat per a treballar,
amb privadesa,

confidencilaitat i llum
natural.  

Zona office per a
professionals 

Confortable, amb llum
natural i vistes a

l'exterior. 

Sales de dol

Privadesa, confidencialitat i
comoditat. Properes a les
zones d'acompanyament. 

Controls d'infermeria

Visualització del pacient per
part dels professionals i

comoditat per a treballar. 

Principals aportacions

Grups professionals Àrea d'activitat

PROCÉS PARTICIPATIU -  CRÍTICS ADULTS 

Campus de salut
 
 de la Regió Sanitària Girona

Sala informació a
familiars

Privadesa, confidencialitat i
incorporades dins de cada

unitat de crítics. 

*Un professional pot desenvolupar l'activitat en més d'una àrea  

Acord en què les unitats de crítics d'adults siguin de 12 llits per unitat.
Connexions àgils amb passadissos i ascensors tècnics amb les àrees
d'intervencionisme, quirúrgica, radiodiagnòstic i urgències.  

Consens en què l'acompanyament del pacient en estat crític és essencial, per
tant els espais han d'adaptar-s'hi. Es proposa que  l'habitació disposi d'espai
suficient per acompanyants. 

Flexibilització entre les diferents unitats de crítics i semicrítics per l'optimització
dels espais i dels recursos segons necessitats. 

Les  dimensions i l'espai de les unitats de crítics i semicrítics han d'estar
preparats per a la instal·lació de les futures tecnologies i adaptats al suport i
estimulació sensorial. 

Espais humanitzats tant a les habitacions com en zones per a acompanyants,
amb cuina, dutxa i espai de descans.  


