
 
  

NOTA DE PREMSA 
  

NORMATIVA D’ACCESSIBILITAT DE LES VISITES A L’HOSPITAL UNIVERSITARI MÚTUATERRASSA 

Les mesures seran efectives a partir de demà divendres, 16 de juliol 

 

Amb motiu de l'evolució epidemiològica i per tal de garantir la seguretat dels pacients i professionals de l’Hospital 
Universitari MútuaTerrassa (HUMT), a partir de demà divendres -16 de juliol- no es permetran les visites de familiars 
i acompanyants a l’hospital. Aquesta mesura s’afegeix a la restricció ja existent al Servei d’Urgències i a les plantes de 
pacients COVID i s’implementa després que divendres passat les visites ja es limitessin a un únic acompanyant com a 
conseqüència de l’actual repunt de la pandèmia. L’esmentada restricció contempla una sèrie de situacions especials: 

 

Pediatria: pare, mare ó tutor legal les 24h. Haurà de ser el mateix tot l’ingrés. 

Pacients menors de 18 anys no ingressats a Pediatria: les circumstàncies concretes seran valorades pels responsables 
de planta. 

Sala de parts i maternitat: 1 acompanyant. Haurà de ser el mateix durant tot l’ingrés i limitarà al màxim les sortides del 
centre. 

UCI (Pacient NO Covid): el primer dia d’ingrés a la UCI es permetrà la visita d’un familiar / acompanyant durant 15 minuts. 

Pacients amb cirurgia programada: només podran ser acompanyades en el moment de l’ingrés les persones dependents 
i fins a l’entrada de la planta assignada. La resta de pacients no podran ser acompanyats dins de l’hospital. Per a casos 
específics, caldrà dirigir-se a Informació. 

Pacients fràgils amb síndrome confusional: 1 acompanyant. Haurà de ser el mateix durant tot l’ingrés i limitarà al màxim 
les seves sortides del centre. Si cal fer un canvi d’acompanyant s’haurà de consultar amb els responsables de cada planta. 

Pacients en situació de Final de vida: El personal assistencial contactarà amb la família amb l’objectiu d’informar de la 
situació i s’autoritzarà l’accés dels familiars de primer grau, en visita individual i un temps limitat. 

 

 

Comunicació i informació clínica als familiars 

La restricció de visites condiciona la comunicació entre el personal sanitari i els familiars dels pacients i des de 
MútuaTerrassa es considera de vital importància poder garantir una informació fluida i continuada als familiars. Si bé hi 
haurà casos en què el propi pacient podrà traslladar la informació a la família, n’hi haurà d’altres que els professionals 
hauran de contactar telefònicament amb el familiar referent (designat prèviament pel pacient) per rebre informació 
sobre el seu estat. D’altra banda i per garantir la comunicació entre pacients i familiars, es redistribuiran telèfons mòbils 
a les plantes d’hospitalització per fer videotrucades amb aquells pacients que no disposin de telèfon mòbil o no estiguin 
en condicions de fer-lo servir. 

 

 

Més informació: 
Comunicació Corporativa MútuaTerrassa / 93 736 50 24 / comunicacio@mutuaterrassa.cat @Mutua_Terrassa 
 
Terrassa, 15 de juliol de 2021 
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