
            

  

 

 

Fes + Trueta 
Equipament de la nova UCI per a pacients 
crítics i semicrítics amb COVID-19 
 
L'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta és el 
centre hospitalari públic de referència i el més gran de la 
província de Girona. També és el responsable d'atendre els 
pacients crítics del territori que requereixen ingrés en una unitat 
de cures intensives de màxim nivell.  
 
La crisi sanitària provocada per la pandèmia de coronavirus ha 
comportat que el centre visqués durant els mesos de març, 
abril i maig una situació assistencial enormement complexa. En 
poc més de 10 dies, l'Hospital va haver d’habilitar sis noves 
unitats de vigilància intensiva temporals que, sumades a l'UCI 
estable, van permetre disposar de 70 llits de crítics en lloc de 
les 18 habituals. D'aquesta manera va ser possible atendre la 
gran majoria de pacients que van necessitar ingressar en una 
UCI durant el punt més àlgid de la pandèmia. 
 

Superada l’etapa més 
complexa de la 
pandèmia fins al 
moment, el Trueta es 
prepara per poder 
assumir una nova 
onada d'ingressos amb 
les màximes garanties 
de seguretat i qualitat 
assistencial. Per això 
ha creat una nova 
unitat de cures 

intensives i semiintensives estable, dedicada en exclusiva a 
pacients afectats per la COVID-19.  
 



            

  

 

 

Aquesta nova UCI té una capacitat de 28 llits i la tecnologia 
necessària per atendre els pacients més greus en les millors 
condicions: respiradors, monitors, desfibril·ladors, ecògrafs, 
videolaringoscops per a intubació, etc. Tot i això, la unitat 
encara necessita més material per estar completament 
equipada, sobretot en aspectes de confort i benestar dels 
pacients ingressats. 

 
Ajuda’ns a completar l’equipament de la nova unitat COVID-19 
de l’Hospital Trueta, que ens permetrà atendre amb més 
seguretat i confort aquells pacients amb problemes respiratoris 
severs i altres patologies greus i molt greus provocades pel 
coronavirus. 
 

Ajuda’ns a fer realitat aquest projecte. 
FES + TRUETA! 

 
Informa’t de com fer el teu donatiu a: 

www.hospitaltrueta.cat 
mestrueta@gencat.cat  

Tel. 972 941 341 


