
Localització
Camí vell de la Colònia, 25. 
Sant Boi de Llobregat.

És un dels centres del Parc Sanitari Sant 
Joan de Déu compromesos amb l’atenció 
personalitzada, la innovació i el treball en xarxa. 

/ És un centre nou i modern, 
inaugurat l’any 2010.

/ Ofereix serveis en totes les especialitats.

/ Està reconegut per la seva 
alta qualitat assistencial.

/ En 11 anys, l’Àrea de la Dona ha estat 
reconeguda 9 vegades entre les millors de 
l’Estat espanyol.

/ Obté excel·lents resultats en les 
enquestes de satisfacció als ciutadans 
que realitza el Departament de Salut.

Vull saber més 
de l’Hospital de Sant Boi

Si viviu a Cervelló, Corbera, 
la Palma de Cervelló o Vallirana
ara el vostre hospital 
és el de Sant Boi.
Un canvi d’hospital que ens 
permetrà atendre-us millor.

Per facilitar la mobilitat, la Generalitat de 
Catalunya habilitarà dues línies d’autobús 
que connectaran Cervelló, Corbera, la Palma 
de Cervelló i Vallirana amb l’Hospital de Sant 
Boi i que començaran a circular durant el mes 
de gener. A més, es mantindran les actuals línies 
de transport cap a l’Hospital Moisès Broggi.

Punts d’informació de l’hospital

93 661 52 08

Per a qualsevol informació general 
sobre salut i serveis sanitaris:
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Per a més informació: 
Per a consultes sobre el canvi d’hospital 
de referència, properes visites o proves 
diagnòstiques, contacteu amb l’Oficina 
d’Atenció a l’Usuari de l’Hospital de Sant Boi:

Servei de tràmits en línia 
www.pssjd.org



/ Com sabré a quin hospital he 
d’anar a partir de l’1 de gener del 2022?
Si teniu una urgència, heu d’anar a l’Hospital 
de Sant Boi. Si teniu una visita amb l’especialista, 
una prova diagnòstica o una intervenció quirúrgica, 
a la citació se us indica a quin hospital heu d’anar.

/ El meu especialista em visita en un centre 
del Complex Hospitalari Moisès Broggi (als 
hospitals de Sant Joan Despí o l’Hospitalet 
o al Centre d’Atenció Especialitzada de Sant 
Feliu). Ara hauré d’anar a l’Hospital de Sant 
Boi i canviar de metge? Continuareu visitant-vos 
en el mateix centre fins que rebeu l’alta. Si teniu una 
malaltia de llarga durada, sereu derivat cap a 
l’Hospital de Sant Boi al llarg de l’any 2022 i el 
personal sanitari us n’informarà prèviament.

/ Mai he anat a l’Hospital de Sant Boi. 
Què he de fer perquè tinguin el meu 
historial? L’Hospital de Sant Boi està integrat dins 
del sistema públic de salut de Catalunya i, per tant, 
els seus professionals tindran accés a l’historial 
complet dels seus pacients.

Preguntes freqüents

Com es duu a terme la 
prestació de l’ajuda per morir?

Serveis

A partir del gener del 2022, Sant Joan de Déu 
Hospital de Sant Boi prestarà l’atenció hospitalària 
a la població de Cervelló, Corbera, la Palma de 
Cervelló i Vallirana.

/ Urgències d’adults i pediàtriques.
/ Hospitalitzacions.
/ Intervencions quirúrgiques.
/ Visites amb l’especialista i les proves 
diagnòstiques que us sol·liciti.
/ Atenció obstètrica i pediàtrica hospitalària.
/ Parts. 

HOSPITALS DE SUPORT 
PER ALS CASOS COMPLEXOS
Com ja es fa actualment, els pacients adults que 
tinguin casos complexos es deriven a l’Hospital 
de Bellvitge. L’Hospital Sant Joan de Déu 
d’Esplugues per a l’obstetrícia i pediatria complexa, 
i a l’ICO de l’Hospitalet, els pacients oncològics.

        Visites amb els especialistes
Les visites amb l’especialista es traslladaran a 
l’Hospital de Sant Boi de forma progressiva al 
llarg del 2022. Si us estan visitant actualment a 
les consultes externes del Complex Hospitalari de 
l’Hospital Moisès Broggi o de l’Hospital Sant Joan 
de Déu d’Esplugues us continuaran visitant en 
el mateix centre fins que rebeu l’alta.

Quan ens visitaran els especialistes 
de l’Hospital de Sant Boi?

/Si us han de programar una primera visita. 

/I, si teniu una malaltia crònica, el metge o 
metgessa que us atén, sota el seu criteri mèdic, us 
ha d’informar de quan passareu al nou hospital (es 
farà al llarg del 2022).

/ Què he de fer si tinc una visita, una 
prova o una intervenció programada al 
C.H. Moisès Broggi o a l’Hospital Sant 
Joan de Déu d’Esplugues?
Tot el que ja tingueu programat no patirà cap 
canvi. 

/ Què he de fer si estic en llista 
d’espera al C.H. Moisès Broggi?
Continuareu en la mateixa llista d’espera i us 
contactaran des del centre per programar-vos 
la cita, la prova o la intervenció que esteu 
esperant. 

/ M’estan fent el seguiment de 
l’embaràs a l’Hospital Sant Joan de Déu 
d’Esplugues. He de canviar d’hospital?
No. Continuareu visitant-vos al mateix hospital 
fins que finalitzi el seguiment. 

/ Fins ara, quan teníem una urgència amb 
el nostre fill/a el portàvem a l’Hospital 
Sant Joan de Déu d’Esplugues. Què hem 
de fer a partir d’ara?
L’hospital de referència per atendre les 
consultes pediàtriques serà l’Hospital de Sant 
Boi. Ambdós hospitals són gestionats per l’Orde 
Hospitalari Sant Joan de Déu, treballen amb 
els mateixos protocols i comparteixen part de 
l’equip.

/ El meu metge del CAP m’ha demanat 
una prova i m’ha dit que l’he d’anar a fer 
al Servei de Diagnòstic per la Imatge de 
Sant Feliu de Llobregat. És correcte?
Sí, perquè a l’atenció primària no hi haurà cap 
canvi i les proves diagnòstiques que sol·liciti 
el metge de família mantindran els mateixos 
circuits. En canvi, les proves que demanin els 
metges especialistes de l’hospital sí que 
passaran a fer-se totes a l’Hospital de Sant Boi.

Per facilitar la mobilitat, la Generalitat de 
Catalunya habilitarà dues noves línies 
d’autobús que començaran a circular 
durant el mes de gener. D’aquesta manera, 
es podrà arribar a l’Hospital de Sant Boi sense fer 
cap transbord des de Cervelló, Corbera, la Palma 
i Vallirana. A més, es mantindran les actuals 
línies de transport que van a l’Hospital 
Moisès Broggi.

Transport públic


