
HOSPITAL DE 
DIA DE BATEA

C. del Cos, 10
43786 Batea
Tel. 977 43 09 72    
Fax 977 43 09 89
www.grupsagessa.cat

Atenció al públic:     
Dimarts (de 9 a 17 h) 
Dijous (9.30 a 13.30 h)
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Hospital de dia de malalties neurodegeneratives de Batea

Hospital de dia de Batea - La teva salut, la nostra prioritat

 Què fem

1.  Rehabilitar les activitats de la vida diària

2.  Millorar l’estat físic, funcional i cognitiu

3.  Valorar la incorporació d’ajuts tècnics i adaptar-los dins 
de la llar i l’entorn

4.  Garantir l’estabilitat clínica i rehabilitació després de pas-
sar per un procés agut

5.  Treballar les capacitats comunicatives afectades com a 
conseqüència de moltes d’aquestes malalties neurode-
generatives

6.  Facilitar la integració sociofamiliar al domicili

 Com accedir-hi

Fent arribar una sol·licitud de derivació o informe mèdic:

 Qui som

L’hospital de dia de Batea és un centre diürn temporal que 
assisteix, principalment, persones amb malalties neurode-
generatives que requereixen mesures integrals de suport, 
rehabilitació física, funcional, estimulació cognitiva i segui-
ment especialitzat en règim diürn ambulatori.

Dintre del nostre centre es duen a terme diferents teràpies: 
recreatives, ocupacionals, psicomotrius, d’estimulació cog-
nitiva, de logopèdia i de rehabilitació física i funcional.

Al nostre centre podem diferenciar diversos tipus de malalties 
neurodegeneratives i de dany cerebral, entre d’altres:

  1. Demències corticals (Alzheimer)
  2. Demències subcorticals/mixtes/vasculars
  3. Parkinson
  4. Esclerosi múltiple 
  5. Accident vascular cerebral/traumatisme 
      cranioencefàlic amb hemorràgia

 Professionals que hi treballem

L’equip de l’hospital de dia de Batea està format per:

  1. Responsable assistencial
  2. Terapeuta ocupacional
  3. Treballador/a social 
  4. Fisioterapeuta

Tots junts formem un equip interdisciplinari que treballa i vetlla 
perquè els pacients puguin tenir una millor qualitat de vida i 
es garanteixi un desenvolupament positiu pel que fa a la seva 
autonomia (física i cognitiva) per poder dur a terme les activi-
tats de la vida diària.

 Horari 

DE DILLUNS A DIVENDRES
De 9 a 17 h

Atenció 
primària,
sanitària
i social

PADES
(Programa 
d’Atenció 

Domiciliària i 
Equips de Suport)

Hospital d’aguts / Consultes Externes

Unitat Sociosanitària

  5.  Infermer/a
  6.  Geriatre/a
  7.  Logopeda 
  8. Auxiliars d’infermeria

Hospital
de dia


