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Le damos la bienvenida al En primer lugar, 

profesionales sanitarios, estamos a su entera disposición para lograr que su estancia en 

y la vocación de todo un equipo humano y de gran formación especializada que estará a 

Con esta guía queremos facilitarle su estancia mostrándole todos los servicios e 

Reciba un cordial saludo

Xavier Mate García

Director Gerente 
Hospital Universitario General de Catalunya
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Enrique Arbuniés Pou

Director Gerent
Hospital Universitari General de Catalunya

Revisión 2021

Benvolgut pacient,

Us donem la benvinguda a l'Hospital Universitari General de Catalunya. En 
primer lloc, volem donar-li les gràcies per triar-nos i per confiar en nosaltres per 
cuidar la salut.

Tots els professionals que treballem en aquest hospital, més de 1.000 metges i

professionals sanitaris, estem a la vostra disposició per aconseguir que la vostra 
estada en aquest centre sigui el més agradable, confortable i satisfactòria 
possible.

El nostre objectiu és oferir-vos una atenció mèdica de primer nivell. Per això, 
posem al seu abast els mitjans tecnològics més capdavanters, les tècniques 
mèdiques més innovadores i la vocació de tot un equip humà i de gran formació 
especialitzada que estarà al seu costat sempre que ho necessiti, oferint-li una 
assistència personalitzada, respectuosa i propera.

Amb aquesta guia volem facilitar-vos la vostra estada mostrant-vos tots els 
serveis i instal·lacions que teniu a la vostra disposició, tant vós com els vostres 
familiars i acompanyants.

Si teniu algun dubte o suggeriment, no dubteu a fer-nos-ho arribar a través del 
personal que us atén o del Servei d'Atenció al Pacient.

Esperem que gaudiu d'una estada agradable i d'una recuperació ràpida.

Rebeu una cordial salutació

Benvinguda

La informació d'aquesta guia pot variar segons evolució pandèmia 
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Innovació
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1. Quiénes somos

Quirónsalud 
una marca joven pero con más de 60 años de experiencia en el cuidado de la salud y 

Cubrimos todas las especialidades médicas para ofrecer una atención integral al 
paciente. más de 100 centros y 30.000 profesionales en toda 
España, equipo médico, la tecnología más avanzada, una valiosa vocación 

 y un  basado en un sólido compromiso con 

la salud persona a persona.

www.fundacionquironsalud.org

A.  
Información 
general 1. Qui som

Quirónsalud és la companyia líder a Espanya en prestació de serveis sanitaris. Som 
una marca jove però amb més de 60 anys d'experiència en la cura de la salut i el 
benestar de les persones.

Quirónsalud centra els seus esforços i recursos a oferir a les persones una 
assistència sanitària marcada per l'excel·lència i la qualitat.

Cobrim totes les especialitats mèdiques per oferir una atenció integral al pacient. 
Per això, comptem amb més de 100 centres i 30.000 professionals a tota Espanya, 
un prestigiós equip mèdic, la tecnologia més avançada, una valuosa vocació 
investigadora i docent i un model de gestió basat en un sòlid compromís amb la 
qualitat.

Quirónsalud col·labora amb més de 25 universitats, realitza més de 600 projectes 
de investigació a l'any i forma més de 3.000 especialistes.

Una cura experta i una visió de la medicina basada en la personalització, la 
proximitat i la connexió amb el pacient. Perquè entenem la salut persona a 
persona.

Sumant-se a tot això, Fundació Quirónsalud treballa, amb l'objectiu de posar al 
pacient al centre de la nostra activitat, en la promoció de la salut i els hàbits de 
vida saludables des de tres línies bàsiques d’actuació: investigació, educació i 
acció social. A la pàgina web www.fundacionquironsalud.org podeu veure tota 
l'activitat que realitzem i, per descomptat, fer-nos arribar les vostres inquietuds, 
necessitats i projectes.

A Quirónsalud creiem que estant més a prop dels nostres pacients, podrem 
arribar més lluny en la cura que els oferim.

Índex

La informació d'aquesta guia pot variar segons evolució pandèmia 
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A. Información generalGuía de acogida al paciente

2. Misión, visión y valores

Misión

Nuestra misión es cuidar la salud y bienestar de las personas poniendo a su disposición 

eso somos la salud persona a person

Visión

  

  

  

las necesidades de todos los pacientes basada en la igualdad y el respeto, y sustentada 

  

  

  

  Buscar la mejora constante de la calidad en el equipamiento tecnológico, humano y 

  

Valores

Nuestros valores son los pilares que sustentan nuestra forma de actuar, trabajar y hacer 

2. Missió, visió i valors

Missió

La nostra missió és cuidar la salut i el benestar de les persones posant a la seva 
disposició serveis sanitaris de màxima qualitat, una moderna estructura 
hospitalària i uns avançats mitjans tecnològics.

Busquem desenvolupar la nostra activitat amb la màxima professionalitat, 
respecte i eficàcia a través de personal competent, vocacional i compromès.

Donem una gran importància i valor a la tasca docent i investigadora, per 
transferir els resultats dels nostres avenços al conjunt de la societat.

I creiem que l'eix al voltant del que ha de girar tota la nostra activitat és la 
persona. Per això som la salut persona a persona.

Visió

Ser el grup hospitalari líder a Espanya i un referent a nivell europeu, sent 
reconeguts per pacients, professionals mèdics i institucions com a entitat de 
confiança i garantia de qualitat assistencial.

Desenvolupar un grup líder de provisió sanitària amb una identitat sòlida i una 
imatge pròpia, que generi reconeixement i orgull de pertinença.

Tenir una xarxa eficient de centres i hospitals, que ofereixin una atenció integral 
a les necessitats de tots els pacients basada en la igualtat i el respecte, i 
sustentada a l'excel·lència assistencial, tecnològica i humana.

Gestionar els centres, empreses i serveis del grup de manera que creïn valor 
per a la companyia alhora que per a la societat.

Col·laborar amb el Sistema Públic de Salut per tenir una xarxa eficient 
d'hospitals que satisfacin les necessitats de tots els ciutadans.

Promoure la innovació, la investigació i la docència.

Buscar la millora constant de la qualitat en l'equipament tecnològic, humà i 
assistencial de tots els nostres centres.

Tenir cura i preservar l'entorn que ens envolta, mitjançant iniciatives 
mediambientals i de Responsabilitat Social Corporativa.

Valors

Els nostres valors són els pilars que sustenten la nostra manera de fer, treballar i 
fer les coses. Diuen com som avui i com serem en el futur. Parlen de la nostra 
manera d'entendre la salut i la nostra relació amb les persones. Ens fan diferents i 
únics. Són la nostra identitat:

 

Guia d’acollida al pacient A. Infornació general

   el primer        les persones

 propers

 equip

 professionals

 compromesos

 apassionats

 innovadors

La informació d'aquesta guia pot variar segons evolució pandèmia 
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B.  
El hospital 1. Cartera de servicios

El  cuenta con todas las especialidades 

2. Datos generales
   

   

   

   

   Urgencias

  • Generales

  •

  •

  • Traumatológicas

  Alta Tecnología

•  2 TAC

• 2 RMN

• Ecógrafo para punción-bloqueo 
locoregional (Clínica del Dolor 
Equipamiento para Cirugía 
Endoscópica Trans-anal (TEO/TEM)

• Equipamiento para Cirugía 
Laparoscópica (Cirugia General, 
Urologia y Ginecología)

• Radiofrecuencia para Cirugía ORL

• Laser Urológico

384

179

3

1. Cartera de serveis
L'Hospital Universitari General de Catalunya compta amb totes les especialitats 
mèdiques necessàries per oferir una atenció integral al pacient. Per això comptem 
amb un prestigiós equip de professionals, la tecnologia més avançada, i una 
important activitat investigadora i docent. Tot plegat, juntament amb un model de 
gestió basat en un sòlid compromís amb l'excel·lència en l'atenció i la seguretat 
del pacient, configuren un hospital plenament orientat a ajudar-vos en la millora 
del vostre estat de salut.

La nostra cartera de serveis la podeu consultar a través del personal d'informació 
o d'atenció al pacient i a través del nostre web www.hgc.es

2. Dades generals
11 Quiròfans

2 Paritoris  

254 Llits d'hospitalització

179 Locals de consultes

Urgències

• Generals
• Pediàtriques
• Ginecobstètriques
• Traumatològiques

L´Hospital

Alta Tecnologia

•   1 TAC
•   3 RMN
•   Ecògraf per a punció-bloqueig
locoregional (Clínica del Dolor)
•   Equipament per a Cirurgia
Endoscòpica Trans-anal (TEO/TEM)
• Equipament per a Cirurgia 
Laparoscòpica (Cirurgia General, 
Urologia i Ginecologia)
•   Radiofreqüència per a Cirurgia 
ORL
•   Làser Urològic

La informació d'aquesta guia pot variar segons evolució pandèmia 
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3. Plano y accesos
  

Cómo llegar:

    
 Ferrocarriles de la Generalitat: Línea S1 (dirección Terrasa) Estación Hospital 

   

•

•

Plano:

4. Servicios 
Recepción y puntos de información

  

Atención al paciente

 

 

 

  

• Servicios de Atención al Paciente Privado

• Servicios de Atención al Paciente Internacional

935656000

Horario: De lunes a jueves de 8.30h a 17.30h
Viernes de 8.30h a 15h

Teléfono: 93 565 60 24

e-mail: infopaciente@quironsalud.es

Terrassa) Estación Hospital

3. Plànol i accessos
Adreça: C/ Pedro i Pons, 1. 08195 Sant Cugat del Vallès.

Com arribar-hi:

Transport públic:

Ferrocarrils de la Generalitat: Línia S1 (direcció Terrassa) Estació Hospital

General de Catalunya Túnels de Vallvidrera, Sortida 10 St. Cugat - Mirasol.

Transport privat: 343 places de pàrquing.

• Horari: 24 h.
• Accessos: urgències i entrada principal de l'Hospital.

Plànol:

4. Serveis

Recepció i punts d'informació
El personal que hi ha als taulells de les diferents portes d'entrada us facilitarà la 
informació que necessiteu sobre l'hospital.

Telèfon: 93 565 60 00 ext. 1200

Atenció al pacient
El Servei d'Atenció al Pacient està integrat per un equip de professionals la missió 
dels quals és l'acollida i l'orientació dels pacients i familiars que acudeixen al 
nostre hospital. Si durant l'ingrés o la visita a l'hospital teniu algun dubte, queixa o 
suggeriment podreu manifestar-los en aquest servei, on la vostra petició serà 
analitzada amb rigor i professionalitat.

Ubicació: Planta 0 / Hall del centre

Horari: de 08:30 h. a 17.30 h.

Divendres de 8.30 h. a 15 h.

Telèfon: 93 565 60 24

e-mail: infopaciente@quironsalud.es

• Serveis d'Atenció al Pacient Privat

Guia d’acollida al pacient B. El Hospital

La informació d'aquesta guia pot variar segons evolució pandèmia 

 infopaciente@quironsalud.es
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Cafetería y restaurante

El hospital dispone para los pacientes, familiares y visitantes un servicio de restaurante 

permite a los visitantes acceder en cualquier momento del día, solicitar comidas para 

      

  

Tienda

  Ubicación: planta 0   

    Ubicación: Hall del hospital

  

Servicios religiosos

sea posible, el hospital le facilitará la presencia de un representante de la confesión 

  

  

La información de esta guía puede variar dependiendo evolución pandemia

Cafeteria i restaurant
L´hospital disposa per als pacients, familiars i visitants un servei de restaurant 
(carta, menú del dia, plats combinats i dietes especials) i cafeteria. El seu ampli 
horari permet als visitants accedir en qualsevol moment del dia, sol·licitar menjars 
per emportar així com servei d'habitacions per a acompanyants.

Ubicació: Planta 0  

Horari: de 07:30 h. a 22.00 h.

Telèfon: 93 565 60 00

Teniu a la vostra disposició màquines expenedores de menjar i beguda a totes les 
plantes de l'hospital.

Botiga
Ubicació: planta 0    Horari: de 09:00 h. a 21.00 h.

Banc i caixers automàtics
Entitat: Banco Popular    Ubicació: Hall de l'hospital

Horari: disponible 24 h.

Serveis religiosos
Si voleu rebre atenció religiosa comuniqueu-ho al personal de Recepció. Sempre 
que sigui possible, l'hospital us facilitarà la presència d'un representant de la 
confessió corresponent. A la planta del Hall de l'hospital al costat del Servei de 
Radiodiagnòstic, hi ha una capella per als pacients i/o acompanyants. El sacerdot 
que acudeix a l'Hospital gestionarà les diferents necessitats religioses que el 
pacient vulgui sol·licitar. Per a qualsevol dubte, els pacients o familiars poden 
adreçar-se a Recepció on us informaran sobre l'horari del sacerdot.

Perruqueria / estètica
Els pacients i acompanyants poden sol·licitar directament el servei de perruqueria 
i estètica.

Horari: de 10:00 h. a 20.00 h. de dilluns a divendres i els dissabtes de 09.00 h. 
a 16.00 h. 

Telèfon: 93 611 20 76

En tractar-se d'un servei extern a l'hospital, cal abonar-lo en finalitzar-lo.

Wifi
L'hospital disposa de wifi gratuïta i podeu sol·licitar mode d'accés.

Guia d’acollida al pacient B. El Hospital

La informació d'aquesta guia pot variar segons evolució pandèmia 
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C.  
Consultes 
externes

1. Citació
Servei de cita on line: permet als pacients gestionar les seves cites mèdiques a través de 

www.quironsalud.es, al portal del pacient.

Serveis de citació telefònica: per citació de consultes i proves a través del número 
93 565 60 20 en horari de dilluns a divendres de 08:00 h. a 22.00 h.

Cita presencial: 
cadascun dels Mòduls de Consultes Externes del centre.

horari de 08:00 h. a 20.00 h. als punts d'informació administrativa de 

2. Admisió de consultes externes

Accedeix als teus resultats i informes 
al Portal del Pacient
El teu espai personal per a la salut

Dóna't d'alta a quironsalud.es o descarrega't l'APP 
Quirónsalud

• 
• Accés a resultats, informes i historial mèdic.

Gestió de citas

Gestió única familiar• 

Radiologia 93 565 60 22

El personal d'admissió de consultes externes realitzarà les gestions administratives  
corresponents tant en arribar com a la sortida de la consulta, garantint-li intimitat i 
confidencialitat en tot moment.
Els pacients d'asseguradora han de presentar la targeta sanitària i la identificació (DNI, 
NIE, passaport…).
Els pacients privats realitzaran el pagament de la consulta i/o proves segons el pressu-
post orientatiu lliurat. Preferiblement mitjançant targeta de crèdit o excepcionalment 
en efectiu sempre que es tracti d'un import inferior a 2.500€ (Llei 7/2012 "Llei 
antifrau").

La informació d'aquesta guia pot variar segons evolució pandèmia 
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D.  
Hospitalización 1. Llegada al hospital

¿Qué documentación debe traer? 

  

  

  

  Los pacientes privados pueden aportar justificante de transferencia o bien abonar el importe 

 Si surgen pruebas adicionales y/o ampliación de estancia, que suponen costes 

Información adicional

  Información médica:

 Medicación: Si está tomando medicación, anótela y proporcione la lista al equipo 

Hospitalització 1. Arribada a l'hospital

En arribar a l'hospital, el personal de l'admissió gestionarà l'ingrés administratiu 
garantint-li intimitat i confidencialitat en tot el procés, facilitant-li el Full de 
consentiment d'ingrés per a la signatura, un tràmit necessari en tots els casos.

Quina documentació ha de portar?

Document identificatiu del pacient (DNI, NIE, passaport…).

Autoritzacions en cas de ser asseguradora.

Si teniu programat un ingrés quirúrgic, heu d'aportar la documentació del 
preoperatori (conjunt de proves realitzades abans de l'operació, a petició del 
cirurgià) i una còpia signada pel pacient i el metge del consentiment informat 
del procediment quirúrgic que us realitzaran i en el cas de l'anestèsia.

Els pacients privats poden aportar justificant de transferència o bé abonar 
l'import del pressupost al moment del seu ingrés. En absència de transferència 
bancària prèvia el pagament es farà preferiblement mitjançant una targeta de 
crèdit, excepcionalment podrà ser en efectiu sempre que es tracti d'un import 
reduït.

Si sorgeixen proves addicionals i/o ampliació d'estada, que suposen costos 
addicionals al pressupost, caldrà fer una ampliació del dipòsit.

Informació addicional

Informació mèdica: La informació mèdica que necessiti serà facilitada pel 
metge responsable del seu ingrés. Per garantir el seu dret a la confidencialitat, 
el metge informarà únicament les persones que vostè designi. Per raons de 
confidencialitat, no es facilitarà informació per telèfon.

Medicació: Si esteu prenent medicació, anoteu-la i proporcioneu la llista a 
l'equip d'infermeria de la unitat en la qual esteu ingressat. En cas que no 
disposi d’aquest informe haurà de portar els medicaments. Un cop revisat el

La informació d'aquesta guia pot variar segons evolució pandèmia 
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C. HospitalizaciónGuía de acogida al paciente

disponga de este informe deberá traer los medicamentos. Una vez revisado su caso, 
el médico prescribirá el tratamiento que deberá seguir durante su ingreso. Cuando 
la enfermera le administre su medicación siempre le ha de preguntar su nombre y 
apellidos. Posteriormente deberá llevarse la medicación a su domicilio. No puede  haber 
medicamentos en la habitación.

 Alergias: si es alérgico a alguna medicación o algún producto, requiere de una dieta 
especial o se encuentra en cualquier situación que considere excepcional, informe al 
personal de enfermería en el momento del ingreso.

  Si le van a intervenir quirúrgicamente, no debe acceder al área quirúrgica con prótesis 
bucales, oculares, audífonos, gafas, joyas, etc. Entregue estos objetos a sus familiares o 
acompañantes; el hospital no se hace responsable de su custodia, ni, por tanto, de su 
pérdida o extravío. Tampoco ha de llevar maquillaje o esmalte de uñas. Las indicaciones 
previas a la intervención quirúrgica se facilitarán antes.

 Check list quirúrgico: Por su seguridad, el personal asistencial le hará unas preguntas 
previas a la intervención.

  Valores y creencias:

dude en ponerse en contacto con el responsable de la unidad o el personal de enfermería 

de la unidad.

2. Habitaciones
Las habitaciones del hospital son de uso individual y disponen de una cama adicional para un 

de enfermería de la planta. 

Las habitaciones están dotadas de:

  

  Camas con sistema eléctrico de control de movimientos de fácil manejo para que 
pueda cambiar de postura cuando lo desee.

  Sistema de llamada/aviso de enfermería, localizado en la cabecera de su cama y con el 
que podrá avisar al personal siempre que lo necesite.

 Teléfono: el consumo que se realice le será cargado en su factura y deberá abonarlo el 
día de su salida. 

 Televisión: para contratar este servicio debe dirigirse al personal de recepción.

3. Estancia

mejorar su estado de salud. Colabore con ellos y siga sus indicaciones.

El personal de enfermería se encargará de sus cuidados. La supervisora o el supervisor de 

Es conveniente que recuerde los siguientes datos: 

• El servicio donde está ingresado, la planta y la habitación.  
• El nombre de su médico.

a) Personal del hospital

 
presentarán informando de su nombre, dos apellidos y profesión. 
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la enfermera le administre su medicación siempre le ha de preguntar su nombre y 

 Alergias:

  Si le van a intervenir quirúrgicamente, 

  Valores y creencias:

dude en ponerse en contacto con el responsable de la unidad o el personal de enfermería 

2. Habitaciones
Las habitaciones del hospital son de uso individual y disponen de una cama adicional para un 

Las habitaciones están dotadas de:

  

  

  Sistema de llamada/aviso de enfermería, localizado en la cabecera de su cama y con el 

 

 

3. Estancia

Es conveniente que recuerde los siguientes datos: 

•  
•

a) Personal del hospital

Guia d’acollida al pacient D. Hospitalització

cas, el metge prescriurà el tractament que haurà de seguir durant el seu ingrés. 
Quan la infermera us administri la medicació sempre us ha de preguntar el nom 
i els cognoms. Posteriorment s'haurà de portar la medicació al domicili. No hi 
pot haver medicaments a l’habitació.

Al·lèrgies: si és al·lèrgic a alguna medicació o algun producte, requereix una 
dieta especial o es troba en qualsevol situació que consideri excepcional, 
informeu al seu metge i el personal d'infermeria en el moment de l'ingrés.

Si us intervindran quirúrgicament, no heu d'accedir a l'àrea quirúrgica amb 
pròtesis bucals, oculars, audiòfons, ulleres, joies, etc. Entregui aquests objectes 
als familiars o acompanyants; l'hospital no es fa responsable de la seva 
custòdia, ni, per tant, de la seva pèrdua o pèrdua. Tampoc no ha de portar 
maquillatge o esmalt d'ungles. Les indicacions prèvies a la intervenció 
quirúrgica s'han de facilitar abans.

Check list quirúrgic: Per la vostra seguretat, el personal assistencial us farà unes 
preguntes prèvies a la intervenció.

Valors i creences: si per motius religiosos o valors personals voleu una 
personalització del tractament (dieta, tractaments terapèutics específics, etc.), 
no dubteu a posar-vos en contacte amb el responsable de la unitat o el 
personal d'infermeria de la unitat.

2. Habitacions
Les habitacions de l'hospital són d'ús individual i tenen un llit addicional per a un 
acompanyant i bany amb dutxa. Si voleu utilitzar aquest llit, sol·liciteu-lo al 
personal d'infermeria de la planta.

Les habitacions estan dotades de:

Climatització fred/calor.

Llits amb sistema elèctric de control de moviments de fàcil maneig perquè 
pugui canviar de postura quan ho desitgi.

Sistema de trucada/avís d'infermeria, localitzat a la capçalera del seu llit i amb 
què podrà avisar el personal sempre que ho necessiti.

Telèfon: el consum que es faci li serà carregat a la factura i l'haurà d'abonar el 
dia de la sortida.

Televisió: per contractar aquest servei cal adreçar-se al personal de recepció.

Wifi: el personal de planta us lliurarà la informació sobre com connectar-vos.

3. Estada
Les habitacions de l'hospital són d'ús individual i tenen un llit addicional per a un 
acompanyant i bany amb dutxa. Si voleu utilitzar aquest llit, sol·liciteu-lo al 
personal d'infermeria de la planta.

Les habitacions estan dotades de:

Climatització fred/calor.

Llits amb sistema elèctric de control de moviments de fàcil maneig perquè 
pugui canviar de postura quan ho desitgi.

Wifi: el personal de planta us lliurarà la informació sobre com connectar-vos.

3. Estada
Durant la seva estada serà atès per un equip de professionals que tenen com a 
objectiu millorar el seu estat de salut. Col·laboreu amb ells i seguiu les vostres 
indicacions.
El personal d'infermeria s'encarregarà de les vostres cures. La supervisora o el 
supervisor d'infermeria de la planta són les persones a qui es podrà adreçar 
davant de qualsevol gestió o consulta que vulgui fer i transmetre'ls els seus 
suggeriments per a la millora.
És convenient que recordeu les dades següents:

• El servei on esteu ingressats, la planta i l'habitació.
• El nom del metge.

3.1. Identi�cació

a) Personal de l'hospital
Tots els professionals de l'hospital que participen en el procés d'atenció es 
presentaran informant del nom, els dos cognoms i la professió.
A més tots porten una targeta d'identificació on consta el seu nom i categoria 
professional. També, mitjançant la uniformitat, s'identifiquen cadascun dels 
col·lectius.
 

Contractació Web
Escanegeu el Codi QR

Contractació caixer
Podeu realitzar el pagament 
als caixers situats al vestíbul 

i al 4a planta.

o accedeixi a la pàgina web
http://stimagroup.es/ecommerce/hugc

La informació d'aquesta guia pot variar segons evolució pandèmia 
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C. HospitalizaciónGuía de acogida al paciente

 An

  b) Pacientes

 Durante su estancia en el hospital un profesional de enfermería le colocará un brazalete 

correctamente: nombre, apellidos y nº de historia clínica. Por favor, compruebe que 
su nombre y apellidos son los correctos y están visibles para el personal asistencial.

 Es
hospital y que reciba los cuidados adecuados. 

 Es importante que lleve el brazalete durante toda la hospitalización. Si nota que está 
deteriorado o le molesta, comuníqueselo al personal de enfermería de la unidad para 
que le coloque uno nuevo. 

Médico Enfermera Técnico CeladorEnfermera-
auxiliar

/ Atención al paciente

 Infórmenos de cómo le gustaría que le llamaran, si desea que le tratemos de señor o 
señora o por su nombre.

 Cuando el personal asistencial entre a la habitación, le preguntará por su nombre y 
apellido para asegurarse de que le están tratando de la manera adecuada.

 T
medicamentos, tratamientos o pruebas. 

 c) Recién nacidos

 En
mismo color y código, nombre y dos apellidos que la madre.

3.2. Información general 

  La limpieza de la habitación

 Se 
a los acompañantes que abandonen la habitación durante su limpieza. El centro pone 
a su disposición dispensadores de alcohol-gel para el lavado de manos.

 Teléfono 

 El t

 T
siguientes llamadas: 

Llamadas internas: marque el número de extensión. 
 Llamadas externas: marque el 0 seguido del número de teléfono. 
 El personal de Admisiones le puede facilitar las tarifas telefónicas. Los familiares 

y amigos que deseen contactar desde el exterior con un paciente, deben llamar 
a la centralita del hospital y pedir a la operadora que le ponga en contacto con la 
habitación.

Davant de qualsevol dubte sobre el professional que us atén, demaneu-li que 

b) Pacients

 

Durant la vostra estada a l'hospital un professional d'infermeria us col·locarà un 
braçalet d'identificació al canell amb les dades imprescindibles per 
identificar-lo correctament: nom, cognoms i núm. d'història clínica. Si us plau, 
comproveu que el vostre nom i cognoms són els correctes i estan visibles per al 
personal assistencial.

Això garantirà que en tot moment pugui ser identificat pel personal de 
l'hospital i que rebi les cures adequades.

És important que porteu el braçalet durant tota l'hospitalització. Si noteu que 
està deteriorat o us molesta, comuniqueu-ho al personal d'infermeria de la 
unitat perquè en col·loqui un de nou.

Informeu-nos de com us agradaria que us diguessin, si desitja que el tractem 
de senyor o senyora o pel seu nom.

Quan el personal assistencial entri a l'habitació, us demanarà pel seu nom i 
cognom per assegurar-se que l'estan tractant de la manera adequada.

També comprovarà el braçalet identificatiu abans de proporcionar-li els 
medicaments, tractaments o proves.

c) Nounats

Al naixement el nounat serà identificat amb un braçalet que portarà el mateix 
color i codi, nom i dos cognoms que la mare.

3.2. Informació general

La neteja de l'habitació

Es realitza al matí, existint servei de guàrdia les 24 hores del dia. Preguem als 
acompanyants que abandonin l'habitació durant la neteja. El centre posa a la 
vostra disposició dispensadors d'alcohol-gel per al rentat de mans.

Telèfon

El telèfon de l'hospital és operatiu 24 hores al dia.

Totes les habitacions tenen un telèfon des del qual es poden fer les trucades 
següents:

Trucades internes: marqueu el número d'extensió.

Trucades externes: marqueu el 0 seguit del número de telèfon.

El personal d'Admissions us pot facilitar les tarifes telefòniques. Els familiars i 
amics que vulguin contactar des de l'exterior amb un pacient, han de trucar a 
la centraleta de l'hospital i demanar a l'operadora que us posi en contacte amb 
l'habitació.

Metge          Infermera  Infermera-              Tècnic       Zelador.
     auxiliar 

Administratiu / Atenció al pacient

Guia d’acollida al pacient D. Hospitalització
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 Uso de móviles

3.3. Comidas

 a) Paciente

alimentación equilibrada y adecuada a su situación personal, por lo tanto le rogamos 

siguiente:

   

   

   

   

 b) Acompañante

 Los pacientes de aseguradora que tengan incluido en su cobertura las comidas de 

3.4. Información clínica

 a) Comunicación con su médico

 b) Haga preguntas

Ús de mòbils
Recordeu que l'ús de telèfons mòbils, dins de l'hospital, pot alterar el 
funcionament normal d'alguns aparells i el descans de la resta de pacients.
Us recomanem un ús restringit dels mateixos.

3.3. Menjars

a) Pacient
Un equip d'especialistes en dietètica i nutrició de l'hospital us garantirà una 
alimentació equilibrada i adequada a la vostra situació personal, per tant us 
preguem que no consumiu menjars ni begudes procedents de l'exterior.

Si teniu problemes amb els aliments que us servim comuniqueu-ho al personal 
d'infermeria de la vostra unitat i intentarem adaptar-la.

Si la vostra dieta no té restriccions terapèutiques, l'hospital disposa de diversos 
menús per triar. El personal d'infermeria us lliurarà cada dia, amb la safata del 
dinar, un díptic d'elecció de menú perquè escolliu el dinar i el sopar de 
l'endemà.

La franja horària orientativa del servei de menjars a les habitacions és la 
següent:

Esmorzar: de 08:00 h. a 10.00 h.

Dinar: de 13:00 h. a 14.30 h.

Berenar: a partir de les 17:00 h.

Sopar: de 20:00 h. a 21:30 h.

b) Acompanyant
Els pacients d'asseguradora que tinguin inclòs a la seva cobertura els àpats dels 
acompanyants podran recollir en admissió els tiquets corresponents, que 
hauran de lliurar a la cafeteria.

3.4. Informació clínica

a) Comunicació amb el metge

Durant el vostre ingrés, el metge que us atén, us informarà sobre les proves 
que us faran, i sobre l'evolució del vostre estat de salut.

La bona comunicació entre vostè i el seu metge és necessària per ajudar a 
donar-vos la millor atenció. Per això, necessitem que participi en totes les 
decisions sobre la seva atenció mèdica.

La informació clínica relativa al procés se us facilitarà a vostè i a les persones 
que ens indiqueu, d'acord amb la normativa vigent en matèria d'informació i 
documentació clínica. En cas que es tracti d'un pacient menor d'edat, la 
informació clínica es facilitarà exclusivament als pares o tutors legals.

Si us plau aviseu el vostre metge o infermera sobre qualsevol necessitat 
especial que pugui tenir perquè puguem ajudar a recuperar-se el més ràpid 
possible.

b) Feu preguntes

Volem que disposeu de tota la informació que necessiteu per entendre el 
vostre problema de salut i així participar en el vostre propi procés d'atenció. El 
vostre metge us informarà sobre el vostre tractament o proves perquè sàpiga 
el que està previst. Si us plau, pregunteu-nos sobre qualsevol dubte, ja que us 
pot ajudar en la presa de decisions relatives a la vostra salut.

Si cal realitzar alguna prova o intervenció quirúrgica que necessiti de la vostra 
autorització el vostre metge us informarà i us sol·licitarà el vostre consentiment 
per escrit. Si teniu algun dubte demaneu tots els aclariments que considereu 
oportuns abans de signar.

És fàcil oblidar allò que li han dit o preguntes que vulgui fer. Us suggerim que 
anoteu qualsevol pregunta que vulgueu fer perquè pugueu preguntar al vostre 
metge o infermera més endavant.

Els medicaments poden ser una part important de la vostra estada a l'hospital.

Guia d’acollida al pacient D. Hospitalització
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el hospital, le recomendaremos que haga siempre tres preguntas acerca de los 
medicamentos que le van a administrar:

  ¿Cuál es el nombre del medicamento?

  

  ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios?

 c) Información a pie de cama

 Una de las maneras en las que nos aseguramos que todas sus necesidades están 

 Ante un cambio de turno, el personal de enfermería le visitará para:

   

   Revisar su plan de tratamiento

   Responder a cualquier pregunta que pueda tener

a usted y a sus familiares la oportunidad de entender todo lo que está sucediendo e 

 d) Manejo del dolor

  

  

  

  

  

  

  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Máximo
dolor

Dolor muy
severo

Dolor
severo

Dolor
moderado

Dolor
Leve

Sin
dolor

 3.5. Acompañamiento 

 En caso de: 

Ingreso quirúrgico:

No dubteu a fer preguntes al vostre metge o infermera sobre els medicaments 
que se us administren i els possibles efectes secundaris. Durant la vostra estada 
a l'hospital, us recomanarem que feu sempre tres preguntes sobre els 
medicaments que us administraran:

Quin és el nom del medicament?

Per què necessito prendre'l?

Quins són els possibles efectes secundaris?

c) Informació a peu de llit

Una de les maneres en què ens assegurem que totes les seves necessitats 
estan sent satisfetes és a través de la informació a peu de llit.

Davant d'un canvi de torn, el personal d'infermeria us visitarà per:

Presentar-se

Revisar el pla de tractament

Respondre qualsevol pregunta que pugui tenir

La informació a peu de llit és personal i augmenta la vostra seguretat. Us 
proporcionarà a vosaltres i als vostres familiars l'oportunitat d'entendre tot el 
que està succeint i involucrar-vos més en la vostra cura i en la presa de 
decisions.

d) Maneig del dolor

Si vostè té dolor, si us plau digueu-nos-ho. Un bon maneig del dolor requereix 
una estreta col·laboració entre vostè i els cuidadors.

Si el vostre dolor no està sota control, ho volem saber. Si us plau, informeu-ho 
a la vostra infermera o metge.

També, si us plau informeu al personal que us atén de:

On sent el dolor, la freqüència amb què ho sent i quant de temps dura.

Quin tipus de dolor sent, agut, rampes, palpitacions, ardor o punxant.

Què fa que el dolor millori o empitjori.

Quins medicaments per al dolor li van funcionar o no en el passat.

Si en algun moment ha pres algun medicament per al dolor i ha tingut efectes 
secundaris.

Quin tipus de dolor ha tingut amb cirurgies prèvies o ingressos hospitalaris.

Si alguna vegada ha tingut una reacció al·lèrgica (com ara picor, erupcions o 
dificultat per respirar) a algun medicament.

Farem tot el possible per tractar el seu dolor de manera segura i efectiva, que 
alhora li permeti estar còmode durant l'ingrés a l'hospital.

3.5. Acompanyament

Una persona pot acompanyar-lo durant tot el dia, no obstant el personal sanitari 
us indicarà en quins moments és convenient que romangui fora de l'habitació. Si 
us plau respecteu les vostres indicacions.

Si necessiteu un servei extern de companyia per a la vostra cura, l'hospital us dona 
la possibilitat de contractar el personal cuidador, per a això contacteu amb el 
nostre Treballador social.

En cas de:

Ingrés quirúrgic: un cop finalitzada la cirurgia, el pacient passarà a la unitat de 
reanimació postquirúrgica, on romandrà en observació fins que se'n decideixi 
el trasllat a la planta d'hospitalització o alta domiciliària.

Després de la intervenció quirúrgica, els acompanyants seran informats pel 
metge del resultat de la mateixa, per la qual cosa han d'estar localitzables a 
través del telèfon que hagin facilitat en arribar al Servei d'Admissions.

Sense 
dolor

Sense 
Lleu

Dolor
Moderat

Dolor
Sever

Dolor molt
 Sever

Màxim
 dolor

Guia d’acollida al pacient D. Hospitalització

La informació d'aquesta guia pot variar segons evolució pandèmia 



28 29

• 

Ingreso pediátrico:

hospital en todo momento para poder tomar decisiones adecuadas durante su 

Pacientes de edad avanzada: en un entorno que no es habitual pueden vivir 
momentos de desubicación, es por esta razón que les recomendamos que, 

Ingreso obstétrico: Si la paciente acude al Hospital de urgencias, deberá ir en 
primer lugar a la recepción del Servicio de Urgencias para formalizar los trámites 

• El personal de enfermería asesorará sobre los consejos referentes al cuidado 

• Le informamos que el hospital cuenta con un grupo de apoyo a la lactancia 
materna, compuesto por personal de enfermería y un pediatra, al que 

•

con riesgos de enfermar o con patologías menores que permite que 

•

la Nursery para las revisiones habituales

•

3.6. Visitas

sus familiares y amigos podrán visitarle con más comodidad en horario de tarde y, 

Las mejores visitas son las breves y tranquilas.

  

  

  

La información de esta guía puede variar dependiendo evolución pandemia

Ingrés pediàtric:  és imprescindible que estiguin sempre acompanyats pels 
seus progenitors o tutors legals, especialment durant la visita del pediatre. És 
convenient que els pares o tutor, almenys un, estiguin presents a l'hospital en 
tot moment per poder prendre decisions adequades durant la seva 
hospitalització, a més de proporcionar suport afectiu al menor. Després de la 
intervenció quirúrgica, els progenitors o tutors legals seran informats pel metge 
del resultat de la intervenció, havent d'estar localitzables al telèfon de contacte 
que hagin indicat a Admissions en arribar.

Pacients d'edat avançada: en un entorn que no és habitual poden viure 
moments de desubicació, és per això que us recomanem que, durant les hores 
nocturnes estiguin acompanyats d'un familiar o un acompanyant de referència. 
Igualment, seria convenient que durant la seva estada tinguin objectes 
familiars: fotografies dels fills, nets, dibuixos o aquells objectes que tinguin 
significat i importància per ajudar-los a situar-se i motivar-los.

Ingrés obstètric: Si la pacient acudeix a l'Hospital d'urgències, cal anar en 
primer lloc a la recepció del Servei d'Urgències per formalitzar els tràmits 
d'Admissió abans de ser traslladada a l'Àrea Obstètrica. S'aconsella que durant 
el part els familiars i/o acompanyants esperin a l'habitació. Acordeu amb el 
metge i la llevadora si la vostra parella estarà o no present en el part. Després 
del part, la pacient i el nadó seran traslladats junts a la planta d'hospitalització, 
excepte en els casos en què la prescripció mèdica indiqui el contrari.

• El personal d'infermeria assessorarà sobre els consells referents a cura del 
nounat. Els nadons sans romandran dia i nit, durant la vostra estada a 
l'hospital, a l'habitació amb la mare.
• Us informem que l'hospital compta amb un grup de suport a la lactància 
materna, compost per personal d'infermeria i un pediatre, al qual podeu 
acudir un cop estigui ja donada d'alta. Si esteu interessada, us informaran 
durant la vostra hospitalització.

• Unitat de Vigilància Neonatal: S'ocupa dels nadons sans amb riscos 
d'emmalaltir o amb patologies menors que permet que romanguin a 
l'habitació amb la mare sota vigilància específica. En aquests casos, el nounat 
romandrà en règim d'ingrés hospitalari.
• Nursery: Els nadons sans romanen habitualment a l'habitació amb la seva 
mare. Puntualment el personal assistencial els portarà a la Nursery per a les 
revisions habituals
• En cas que el nounat necessiti cures específiques romandrà a la unitat de 
neonatologia. El neonatòleg informarà diàriament de l'evolució del nadó a la 
unitat. Els pares poden entrar a la unitat de neonatologia respectant les 
indicacions dels professionals.

3.6. Visites

No hi ha un horari determinat per visitar els pacients però gran part de les 
activitats mèdiques i d'infermeria es duen a terme al matí, per la qual cosa els seus 
familiars i amics podran visitar-lo amb més comoditat en horari de tarda i, com a 
molt tard, fins a les 20.00 hores. No oblideu que les visites massa llargues o 
freqüents poden cansar-vos. Les millors visites són les breus i tranquil·les.

Consells per als acompanyants i visitants:

Limiten pel bé del pacient el nombre d'acompanyants.

Evitin parlar en veu alta i/o romandre als passadissos.

Respecteu el descans dels altres.

Desaconsellem que els menors de 7 anys facin visites.

La Unitat de Cures Intensives i la Unitat de Neonatologia són àrees restringides, 
només es permet l'entrada en els horaris establerts.

Guia d’acollida al pacient D. Hospitalització
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  La Unidad de Cuidados Intensivos y la Unidad de Neonatología son áreas 

Horario de visitas Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) 

pacientes ingresados en la UCI es: 

  

  

  De 20:00 a 21:00 horas

Horario de Visitas en UCI Pediátrica y Neonatos

 Horario de visitas para familiares:

 

 

 

•

• Estos horarios así como los de visita de familiares se podrían ver alterados por la 

•

3.7. Descanso

  

  

  

3.8. Desplazamientos dentro del hospital

 Los desplazamientos dentro del hospital deben comunicarse al personal de 

 

 En caso de que el paciente tenga que ser trasladado a la Unidad de Medicina Intensiva 
y Unidad Coronaria durante su ingreso, la habitación en la que estaba ingresado 

La información de esta guía puede variar dependiendo evolución pandemia

Horari de visites Unitat de Cures Intensives (UCI)

A causa de l'estat especialment delicat d'aquests pacients, el nombre de visites 
per box està limitat a dues persones, les quals han de ser familiars directes. 
L'horari de visites a pacients ingressats a l'UCI és:

De 08:00 a 08:30 hores

De 13:00 a 14:00 hores (part mèdic)

De 20:00 a 21:00 hores

Si el pacient és un nen, ha d'estar acompanyat permanentment per un familiar les 
24 hores del dia, preferiblement pels pares o el tutor legal.

La informació mèdica sobre l'estat del pacient s'ofereix quan els familiars es 
troben a la unitat. Per raons de confidencialitat, aquesta informació no es facilita 
per telèfon.

Els familiars i acompanyants de pacients que es troben a l'UCI tenen una sala 
d'espera específica.

Horari de Visites a UCI Pediàtrica i Nounats

Les Unitats de Cures Intensives Pediàtrica i Nounats estan situades a la primera 
planta, prop de les Unitats de Pediatria i Obstetrícia.

Els pares tenen accés lliure a les dues unitats i podran visitar els seus fills a 
qualsevol hora del dia, excepte durant la realització de determinades tècniques en 
què el personal assistencial els sol·licitarà que s’absenti momentàniament.

Per a la resta de visites, es permetrà com a màxim l’accés de dues persones alhora 
durant els horaris de visita.

Horari de visites per a familiars:

Matins de 12:00 h. a 13.30 h.

Tardes de 17:00 h. a 18.00 h.

Nits de 20:30 h. a 21.30 h.

Extensió Unitat de Neonatologia: 1401

• Els germans dels nadons ingressats a Neonats, podran visitar-los els diumenges 
de 17 a 18 h.
• Aquests horaris així com els de visita de familiars es podrien veure alterats per 
l'activitat del servei si s'està fent alguna tècnica, exploració.
• Per accedir a la UCIN (Important) han de fer servir l'intèrfon de la porta i posar-se 
una bata neta, canviar-la cada 24 hores com a mínim. També haurà de rentar-se de 
forma higiènica les mans tal com us indicaran a la Unitat. Si us plau, no toquin ni 
manipulin els aparells mèdics de la Unitat.

3.7. Descans

Els pacients ingressats requereixen que se'ls garanteixi el descans. Ajudeu-nos a 
evitar els nivells de soroll excessius.

Vetllarem per un entorn silenciós que contribueixi a la seva recuperació.
Feu-nos saber si hi ha massa soroll. Farem tot el possible per reduir-ho.
Limitarem les interrupcions nocturnes tant com sigui possible.

3.8. Desplaçaments dins de l'hospital

Els desplaçaments dins de l'hospital s'han de comunicar al personal d'infermeria.
Per motius de seguretat, les portes de l'hospital es tanquen a la nit, a partir de les 
22.00 hores, quedant només oberta la porta d'Urgències.
En cas que el pacient hagi de ser traslladat a la Unitat de Medicina Intensiva i 
Unitat Coronària durant el seu ingrés, l'habitació on estava ingressat haurà de 
quedar lliure perquè pugui ser utilitzada per altres pacients, si cal. En el moment 
de tornar a planta se us assignarà una nova habitació.

Guia d’acollida al pacient D. Hospitalització

La informació d'aquesta guia pot variar segons evolució pandèmia 
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4. Alta
a) Alta hospitalaria

 En caso de no abandonar la habitación en el momento del alta, 

Además, el personal de enfermería le informará sobre los cuidados que debe seguir 

Una vez concluido este trámite, contacte nuevamente con el personal de enfermería de 

pertenencias

b) Alta voluntaria

Su opinión  
es importante

infopaciente@quironsalud.es

4. Alta
a) Alta hospitalària

L'hospital us facilitarà el procés d'alta administrativa informant-vos en tot moment 
per tal d'agilitzar-vos els tràmits necessaris.

Vostè serà avisat de la seva alta hospitalària tan aviat com l’equip mèdic estimi que 
sigui factible. Sempre que sigui possible se us avisarà amb 24-48 hores 
d'anticipació perquè vostè i la seva família puguin fer els preparatius necessaris.

És important que deixi disponible la seva habitació a les 12 del matí per tal de 
poder rebre altres pacients. En cas de no abandonar l'habitació al moment de 
l'alta, a partir de les 12:00 h. es facturarà una estada addicional.

El metge us donarà l'informe d'alta. S'hi donaran les indicacions de cures i la 
medicació que ha de prendre.

En cas que el vostre metge us recomani una revisió, a l'informe d'alta constarà el 
dia i l'hora o us indicarà que sol·liciteu prèviament la vostra cita a la consulta 
externa corresponent. Si voleu aquest tràmit podeu fer-ho abans de sortir de 
l'hospital.

A més, el personal d'infermeria us informarà sobre les cures que heu de seguir 
realitzant al vostre domicili. Si cal, la infermera us facilitarà les indicacions 
oportunes. Assegureu-vos de conèixer la forma d`administrar el seu tractament, 
les cures que necessita i la dieta prescrita. És molt important per a la vostra salut.

Pregunteu al personal mèdic i d'infermeria tots els dubtes que tingueu, abans 
d'abandonar l'hospital.

El personal de planta us indicarà com tramitar la vostra alta administrativa.

Un cop acabat aquest tràmit, contacteu novament amb el personal d'infermeria 
de la planta perquè us lliuri tota la seva documentació.

Recordeu reclamar totes les proves que va facilitar en el moment del seu ingrés. 
Teniu a la vostra disposició el Portal del Pacient on podreu consultar la vostra 
informació clínica dels vostres processos assistencials. Així mateix, posem a la 
vostra disposició el Servei de Secretaria mèdica a través del correu electrònic 
infomedica@hgc.es.

Abans d'abandonar l'habitació reviseu el vostre armari i tauleta. Així evitarà l'oblit 
de les pertinences

Recordeu reclamar totes les proves que va facilitar en el moment del seu ingrés. 
Teniu a la vostra disposició el Portal del Pacient on podreu consultar la vostra 
informació clínica dels vostres processos assistencials. Així mateix, posem a la 
vostra disposició el Servei de Secretaria mèdica a través del correu electrònic 
infomedica@hgc.es.

Abans d'abandonar l'habitació reviseu el vostre armari i tauleta. Així evitarà l'oblit 
de les pertinences

b) Alta voluntària

Si voleu abandonar l'hospital en contra del criteri del vostre metge, heu de signar 
sempre el document d'alta voluntària que us facilitarà l'hospital. En aquest cas, 
l'hospital declina qualsevol responsabilitat sobre el curs de la malaltia.

 

La seva opinió és 
important

Ens interessa conèixer la vostra opinió sobre l'atenció que 
rep. Si observeu alguna deficiència us agrairem que les 
comuniqueu al Servei d'Atenció al Pacient, per a això 
disposeu de fulls de reclamació i suggeriments, o envieu 
un e-mail a l'adreça: atencionalpaciente@quironsalud.es

Disposem d'un sistema monitoritzat per fer enquestes de 
satisfacció i és possible que contactem amb vostè. Si no 
voleu participar, comuniqueu-ho al Servei d'Atenció al 
Pacient.

Guia d’acollida al pacient D. Hospitalització

La informació d'aquesta guia pot variar segons evolució pandèmia 
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E.  
Información 
clínica y 
administrativa

información concernientes a la salud y la autonomía del paciente, y la documentación 

ante una determinada enfermedad, o bien más generales si no se conocen o el otorgante 

Los justificantes laborales a familiares mientras se encuentre el paciente hospitalizado se 
tramitan a través de la Recepción principal del centro, excepto cuando el paciente se 
marcha de alta y acude al Servicio de Admisiones.

Horario Recepción: Lunes a Viernes 07:30h a 22:00h

Fines de semana y festivos de 09:00h a 14:00h y de 15:00h a 21:00h 

1. Consentiment informat
Perquè us facin qualsevol intervenció quirúrgica o determinades proves 
diagnòstiques, haureu de signar un document de consentiment. El metge ha de 
explicar prèviament de forma clara els riscos i els beneficis que aquesta prova o 
intervenció té. Us lliuraran un full informatiu que haurà de llegir amb atenció i 
signar amb posterioritat almenys 24 hores abans de la intervenció. Si en llegir-la 
teniu algun dubte, consulteu el vostre metge.

2. Justificants
Els justificants laborals a familiars mentre es troba el pacient hospitalitzat, es 
tramiten a través de la Recepció principal del centre.

Horari: Dilluns a Divendres de 07.30 h. a 22.00 h.

Caps de setmana i festius de 09.00 h. a 14.00 h. i de 15:00 h. a 21.00 h.

3. Voluntats anticipades
El reconeixement legal del fonament d'un document de voluntats anticipades 
(Testament Vital) es troba a la llei DOGC 21/2000 que tracta els drets d'informació 
concernents a la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica. Així 
mateix, el decret DOGC 175/2002 de 25 de juny crea i regula el Registre de 
voluntats anticipades.

El document de voluntats anticipades consisteix en unes instruccions o 
orientacions a seguir, que poden ser més específiques si es coneixen les 
possibilitats evolutives probables davant d'una determinada malaltia, o bé més 
generals si no es coneixen o l'atorgant no està afectat actualment per cap malaltia. 
També preveu la possibilitat de nomenar un representant. Això és important tant 
per ajudar a interpretar i defensar el compliment d'aquestes instruccions, com per 
prendre decisions.

Informació 
Clínica i 
administrativa

La informació d'aquesta guia pot variar segons evolució pandèmia 
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pueda facilitarle un modelo de documento o incorporar el documento realizado con 

Le recordamos que sus datos personales son tratados de conformidad con la 
normativa vigente en materia de protección de datos. Puede consultar la información 
relativa al tratamiento de sus datos personales en el siguiente enlace: 
https://www.quironsalud.es/es/politica-protección-datos”

A la llei esmentada anteriorment es preveu el lliurament del document de 
voluntats anticipades al centre sanitari on la persona és atesa. Aquest document 
s'incorporarà a la història clínica del pacient per garantir l'accés al contingut de 
tots els professionals responsables de la vostra assistència.

Si ja disposeu d'un document de voluntats anticipades o voleu fer-ho, 
comuniqueu-ho al facultatiu responsable de la vostra assistència o l'assistent 
personal perquè us pugui facilitar un model de document o incorporar el 
document realitzat amb anterioritat a la vostra història clínica.

4. Confidencialitat de les dades
Li recordem que les seves dades personals son tractades de conformitat, amb la 
normativa vigent en matèria de protecció de dades. Pot consultar la informació 
relativa al tractament de les seves dades personals al següent enllaç: 
https://www.quironsalud.es/es/politica-protección-datos

L'hospital és el responsable de la custòdia de la història clínica i, com a tal, us 
assegura la confidencialitat de la informació recollida.

Guia d’acollida al pacient E. Informació Clínica i Administrativa

La informació d'aquesta guia pot variar segons evolució pandèmia 
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F.  
Deberes  
y derechos  
del paciente

Derechos

No ser discriminado

Ser tratado en todo momento dignamente y con respeto hacia sus creencias y valores

Solicitar una segunda opinión

Rechazar tratamientos y pedir el alta hospitalaria

Conocer sus derechos

Recibir orientación y protección en caso de malos tratos

Una asistencia humana y técnicamente adecuada

No ser discriminado

Ser tratado en todo momento dignamente y con respeto hacia sus creencias 

y valores

Mantener la relación con familiares y amistades

Recibir información suficiente, comprensible y continuada referente a su 

enfermedad y cualquier aspecto de interés

Tener acceso a los documentos y exploraciones de su historia clínica

La confidencialidad

Participar en la toma de decisiones que le afecten

Solicitar una segunda opinión

Rechazar tratamientos y pedir el alta hospitalaria

Exigir el respeto del documento de "voluntades anticipadas" en caso de 

existir

Conocer sus derechos

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Drets i 
deures del 
pacient

La informació d'aquesta guia pot variar segons evolució pandèmia 

Drets
1. Una assistència humana i tècnicament adequada 

2. No ser discriminat

3. Ser tractat dignament, en tot moment, i amb respecte a les seves 
creences i valors

4. Mantenir la relació amb familiars i amistats

5. Rebre informació suficient, comprensible i continuada referent a la seva 
malaltia i a qualsevol aspecte d’interès

6. Tenir accés als documents i exploracions de la seva història clínica

7. La confidencialitat

8. Participar en la presa de decisions que l’afectin

9. Sol·licitar una segona opinió

10. Rebutjar tractaments i demanar l’alta hospitalària

11. Exigir respecte al “Document de Voluntats Anticipades”, en cas d’existir

12. Conèixer els seus drets

13. Rebre orientació i protecció en cas de maltractaments
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Deberes
 

como colaborar en su obtención

Firmar, en caso de negarse al tratamiento propuesto, el documento en el que conste 

y aceptar las consecuencias de sus decisiones libres e informadas

puede ofrecer

Mantener el respeto debido a la dignidad personal y profesional del personal del 
Hospital, así como, mantener un trato respetuoso y digno con los demás pacientes y 

 

Facilitar los datos sobre su estado físico o su salud de manera leal y verdadera, 

así como colaborar en su obtención

Cumplir con las normas del hospital y utilizar adecuadamente sus instalaciones

Firmar, en caso de negarse al tratamiento propuesto, el documento en el que 

conste su rechazo tras haber sido informado, así como, en su caso, a firmar el 

alta voluntaria y aceptar las consecuencias de sus decisiones libres e informadas

Aceptar el alta una vez finalizado el proceso asistencial que el centro o la unidad 

le puede ofrecer

Mantener el respeto debido a la dignidad personal y profesional del personal del 

Hospital, así como, mantener un trato respetuoso y digno con los demás 

pacientes y/o acompañantes

1.

2.

3.

4.

5.

Guia d’acollida al pacient F. Drets i deures del pacient

La informació d'aquesta guia pot variar segons evolució pandèmia 

Deures
1. Facilitar les dades sobre el seu estat físic o la seva Salut de manera lleial i 
veritable, així com col·laborar en la seva obtenció

2. Complir amb les normes de l’Hospital i utilitzar adequadament les seves 
instal·lacions

3. Signar, en cas de negar-se al tractament proposat, el document en el que 
consti el seu rebuig després d’haver estat informat, així com, si és el cas, a signar 
l’alta voluntària i acceptar les conseqüències de les seves decisions lliures i 
informades

4. Acceptar l’alta un cop s’ha acabat el procés assistencial que el centre o la 
unitat li pot oferir

5. Mantenir el degut respecte a la dignitat personal i professional del 
personal de l’Hospital, així com, mantenir un tracte respectuós i digne amb els 
altres pacients i/o acompanyan.
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G.  
Una amplia red 
hospitalaria  
a su servicio

EFQM, DIAS  normas ISO

La informació d'aquesta guia pot variar segons evolució pandèmia 

Una àmplia 
xarxa 
hospitalària al 
vostre servei

Quirónsalud és el grup hospitalari més important d'Espanya i tercer d'Europa. 
És present a 13 comunitats autònomes, compta amb la tecnologia més 
avançada i disposa d'una oferta superior a 6.200 llits a més de 100 centres, 
així com amb un gran equip de professionals altament especialitzats i de 
prestigi internacional, la tecnologia més avançada, una valuosa vocació 
investigadora i docent, i un model de gestió basat en un compromís sòlid amb 
la qualitat. Quirónsalud col·labora amb més de 25 universitats, realitza més 
de 600 projectes de recerca a l'any i forma més de 3.000 especialistes.

En el nostre compromís amb la qualitat, adoptem diversos models de gestió 
complementaris sota els estàndards d'acreditació Joint Commission 
International, EFQM, DIAS i la certificació a les normes ISO.







Quirónsalud, contigo dónde tu estés.
Más de 100  hospitales, institutos y centros médicos dedicados a tu salud en 13 regiones: 
Andalucía I Aragón I Baleares I Canarias I Castilla La Mancha I Cataluña I Comunidad Valenciana I  
Extremadura I Galicia I Madrid I Murcia I Navarra I País Vasco

 


