HOSPITAL SOCIOSANITARI
Us donem la benvinguda al nou hospital
sociosanitari de Mollet, gestionat per la
Fundació Sanitària de Mollet. El nou
equipament és fruit de la remodelació de l’antic
hospital de Mollet que conserva l’estructura
principal, resultant un edifici obert, modern,
funcional i que aprofita al màxim la llum natural.
L’Hospital Sociosanitari dóna servei a 150.000
habitants dels municipis de Mollet, Sant Fost de
Campsentelles, Martorelles, Santa Maria de
Martorelles, Parets, La Llagosta, Palau-solità i
Plegamans i Santa Perpètua de Mogoda.

Com arribar-hi?
AMB AUTOBÚS INTERURBÀ
Línies Sagalès interurbanes
www.sagales.com

AMB AUTOBÚS URBÀ DE MOLLET
L1
AMB TREN
R2 Estació de França (Mollet-Sant
Fost)
R3 Estació Santa Rosa
AMB VEHICLE
AP7 Sortida 16

HOSPITAL SOCIOSANITARI
Sant Llorenç, 39-41
08100 Mollet del Vallès
Telf 93 563 61 00
www.fsm.cat

Us donem la
benvinguda
a l’Hospital
Sociosanitari
de Mollet

Atenció humanitzada d’alta qualitat i
excel·lència
Un centre sociosanitari atén persones en
situacions de cronicitat i alt risc de fragilitat,
l’atenció pal·liativa i subaguda i treballa en xarxa
amb l’atenció primària i l’hospital d’aguts.
Ofereix un model propi de la Fundació Sanitària
de Mollet, inserit en el seu territori local,
pensant en l’atenció integral a la persona i en la
continuïtat assistencial.
Té per objectiu prestar una atenció humanitzada
i d’alta qualitat a la persona i a la seva família,
afavorint la seva adaptació a la nova situació de
salut, facilitant la integració al seu entorn
habitual i garantint el màxim grau d’autonomia
personal.

Vetllant per la sostenibilitat
Els criteris d’eficiència energètica han estat
presents en la remodelació del nou
equipament. Alguns exemples es troben en la
col·locació de les noves façanes, interiors i
exteriors, que proporcionen una imatge
renovada, permetent estalvis energètics en
l’ús de la climatització de l’edifici ja que la
façana té doble pell i es troba aïllada
tèrmicament; la col·locació de fusteries amb
ruptura de pont tèrmic; la generació d’un pati
interior ampliat que permet l’entrada de llum
natural a les habitacions; la gestió tècnica de
l’edifici mitjançant control centralitzat o la
readequació de les instal·lacions productores
de fred i calor amb maquinària eficient.

L’Hospital Sociosanitari de Mollet compta amb
consultoris, espais d’atenció rehabilitadora i
habitacions amb 100 llits destinats a l’atenció
sociosanitària de la població del Vallès Oriental.

Hospitalització




Unitat d’Atenció Pal·liativa
Unitat de Subaguts/Postaguts
Dues unitats de convalescència

Àrea ambulatòria




Unitat de Consultes Externes (EAIA de
trastorn cognitiu, cures pal·liatives i
geriatria)
Hospital de Dia de Psicogeriatria i
Hospital de Dia de Rehabilitació

El servei sociosanitari, més a prop
de casa seva
El nou Hospital Sociosanitari es troba ubicat
al bell mig de la ciutat de Mollet en un entorn
que garanteix una fàcil accessibilitat.
És possible accedir al centre hospitalari amb
transport públic urbà de Mollet i interurbà des
de les diferents poblacions de l’àrea
d’influència de l’Hospital, així com les dues
línies ferroviàries de Rodalies (R2 Sant Fost i
R3 Santa Rosa) que tenen parada a Mollet.

