Centre Fòrum
Hospital del Mar
Llull, 410
08019 Barcelona

El Centre Fòrum de l'Hospital del Mar, com a centre de l'Institut Municipal
d’Assistència Sanitària (IMAS), incorpora, a més de la salut mental, la prestació
de Serveis de l'Institut d'Atenció Geriàtrica i Sociosanitària (IAGS).

Tel. 93 254 13 13
Fax. 93 254 13 15

Serveis, unitats i professionals estan estretament lligats amb la resta de serveis
i professionals de l'Hospital del Mar, que és l'hospital de referència i disposa
de tots els recursos necessaris per garantir el continuum assistencial en el
marc d'una atenció especialitzada i de qualitat. Tanmateix, a la nostra pràctica
diària estem coordinats permanentment amb la resta d'unitats de l'IAGS i
del servei de geriatria de l'IMAS, com són les unitats de convalescència i de
cures pal·liatives, a l'Hospital de l'Esperança, i les unitats de geriatria d'aguts
i la unitat funcional interdisciplinar sociosanitària (UFISS), a l'Hospital del Mar.

e-mail:cforumhmar@imas.imim.es
web: www.imasbcn.org

Serveis sociosanitaris

Un Centre de l’IMAS
vinculat a l’Hospital del Mar

Atenció sociosanitària especialitzada
L'equip de professionals, metges, infermeria, treball social, entre d'altres,
està especialitzat en l'abordatge de les necessitats sanitàries i sociosanitàries
de les persones grans i de les seves famílies, tant des de l'àmbit diagnòstic,
com de tractament, i posteriorment, de seguiment i avaluació.

Dispositius d’atenció a les persones grans
Consultes Externes

La consulta ambulatòria fa valoracions geriàtriques a gent gran amb pèrdua
de capacitat funcional, deteriorament cognitiu, o d'altres síndromes geriàtriques.
L'objectiu és establir plans d'intervenció multidisciplinars orientats a la millora
global del pacient i de la seva família.

Hospital de Dia

Atén a aquelles persones que requereixen control continuat de tractaments
mèdics complexos per a malalties cròniques. També s’hi realitzen tractaments
rehabilitadors, tractaments de reforç de la memòria, de suport a les famílies,
i d’altres teràpies que no necessiten ingrés hospitalari.

Llits d'Hospitalització Geriàtrica

Es destinen a fer avaluacions i tractaments més complexos on l’ingrés permet
l'atenció geriàtrica especialitzada continuada.

Llits d'Hospitalització per Demències

Per a malalts amb malaltia d'Alzheimer o altres demències, en fases avançades,
que requereixen ingrés hospitalari.

Equip PADES

Equip format per metges, infermeres i treballadors socials, per a l'atenció en
el domicili. S’adreça als malalts que, per la seva complexitat, alta dependència
o per tractar-se d’una malaltia terminal, requereixen un equip especialitzat
d'atenció individualitzada i continuada i de suport al seu entorn familiar.

Dades d’activitat
Unitats d’Hospitalització

2003

2004

Unitat de llarga estada

Altes
Estades

197
71.781

203
69.631

Unitat de Convalescència

Altes
Estades
Estada

327
22.488
71,20

327
20.532
60,81

Unitat de Psicogeriatria

Altes
Estades

40
20.075

40
20.040

Unitat de Cures Pal·liatives

Altes
Estades

263
5.265

265
5.274

Unitat de Geriatria d’Aguts (UGA)

Altes

17

607

2003

2004

52
4.543

46
3.280

Unitats alternatives a l’hospitalització
Hospital de dia

Pacients
Altes

Activitat ambulatòria

Primeres visites
Visites successives

139
349

201
507

PADES

Primeres visites
Visites successives

91
1.049

479
1.705

UFISS

Intervencions

1.286

1.414

Accés als Serveis
Unitats d'Hospitalització

Es podrà accedir a les unitats d'hospitalització del Centre Fòrum des de l'atenció primària de salut, des
de la xarxa sociosanitària o des de l'hospital d'aguts, omplint la sol·licitud de llarga estada sociosanitària
i fent-la arribar a admissions del servei de geriatria del centre.

Hospital de Dia i PADES

S'hi podrà accedir des de l'atenció primària de salut, des de la xarxa sociosanitària, des de l'hospital d'aguts
o dels serveis socials d’atenció primària, mitjançant informe mèdic, d'infermeria o social, que caldrà fer
arribar a admissions del servei de geriatria del Centre Fòrum.

Consulta Externa

S'hi podrà accedir des de l'atenció primària de salut, des de la xarxa sociosanitària o des de l'hospital
d'aguts demanant cita prèvia de visita al Centre Fòrum.

El Centre d’Estudis de l’Envelliment
El Centre Fòrum també acull el Centre d'Estudis de l'Envelliment (CEE) que, depenent de l'IAGS, té com
a objectiu desenvolupar l’oferta formativa i de recerca en els àmbits de la geriatria, la gerontologia i
l'atenció a la gent gran. El CEE vol respondre a les necessitats actuals i emergents de la població i a les
inquietuds dels professionals que treballen en aquest entorn. El CEE té la vocació d'establir lligams amb
les universitats, els centres de recerca i d’altres institucions que puguin ajudar el CEE a ser un instrument
útil per definir noves polítiques de millora de l'atenció sanitària i social de la gent gran.

