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Servei  
de Urgències
La resposta àgil, eficaç i segura
que necessita cada pacient
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esUn Servei d'Urgències 
eficaç i de la màxima qualitat assistencial 

 

Instal·lacions
■ 3 boxes triatge

■ 7 consultes

■ 22 boxes 

■ 11 punts de 

(observació)

Serveis
■ Urgències Medicina 
■ Urgències Cirurgia General
■ Urgències Obstetrícia / 

Ginecologia
■ Urgències Radiologia
■ Urgències Traumatologia
■ Urgències Pediatria 
■ altres Serveiss localitzables 

Entrada Urgències
Admissions
Triatge
Consultes

RX 
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Urg. Pediatria
Triatge Pediatria
Consultes urg. pediatria
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El Servei d'Urgències de l'Hospital  Universitari General de Catalunya 
compta amb un equip de professionals especialitzats i els mitjans 
tècnics més avançats per oferir una atenció personalitzada àgil, 
segura i de qualitat a cada pacient, sempre que ho necessiti.



 

Recomanacions durant 
la seva estada a Urgències 
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La millor assistència en 4 passos
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Quina és la missió 
del Servei d'Urgències? 
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Oferir una assistència especialitzada i de qualitat, mitjançant l'ús 
dels mitjans diagnòstics i terapèutics més adequats a cada cas. 

Oferir una atenció ràpida, accessible i prioritzada segons la 
gravetat del pacient. 

Facilitar informació comprensible i adequada a les necessitats del 
pacient i els seus acompanyants, actualitzant-la en funció de cada 
etapa del procés d'atenció.

 Donar un tracte humanitzat i personalitzat al pacient i als seus 
familiars, garantint en tot moment el respecte a la intimitat i 
confidencialitat.

El nostre procés d'atenció s'estructura en quatre etapes, 
cadascuna de les quals té un seguiment informàtic en 
temps real.

Admissió: Es demana al pacient el motiu pel qual acudeix a 
Urgències, les seves dades d’identificació i la seva targeta 
d'assegurat (si disposa de pòlissa d'assistència sanitària). Un cop 
gestionades les autoritzacions pertinents, li lliuraran dos 
identificadors alfanumèrics perquè, tant vostè com els seus 
acompanyants, puguin realitzar el seguiment del seu procés 
assistencial de forma personalitzada i confidencial. Per garantir 
que en tot moment vostè pugui ser identificat pel personal de 
l'hospital, i les cures que rebi siguin les adients, li lliurarem una 
polsera d’identificació en la qual consten les seves dades 
personals, que ha de portar durant tota la seva estada al Servei 
d'Urgències. A continuació passarà a la sala d'espera on serà avisat 
per pantalla per iniciar l'assistència.

Establiment de prioritat clínica: La infermera de triatge 
determinarà la prioritat clínica dels pacients en funció de la 
gravetat del seu problema de salut. Aquest procés no establirà el 
diagnòstic del seu problema, sinó que descartarà patologies greus 
que requereixin una atenció preferent. Conseqüentment, els casos 
més greus seran atesos després d’un temps d'espera inferior que 
els menys greus. Després d'aquesta etapa, el pacient esperarà a 
ser atès pel metge. A Quirónsalud treballem perquè el temps 
d'espera sigui el menor possible.

Atenció mèdica, basada en prioritat clínica i ordre d'arribada. El 
pacient podrà estar acompanyat en tot moment per un familiar 
sempre que el procés assistencial requerit ho permet. 

Alta del Servei d'Urgències, amb recomanacions per seguiment 
posterior, i eventualment, ingrés hospitalari. Quan calgui, es 
completarà el procés administratiu al  Servei d'Admissions i, quan 
així s'indiqui a l'informe d'alta, es gestionaran les consultes 
successives i proves necessàries. En cas de necessitar un ingrés 
hospitalari, el personal de Recepció d'Urgències li informarà dels 
tràmits administratius a seguir. Des de l'hospital se sol·licitarà 
l'autorització a la seva companyia asseguradora. Si sorgís qualsevol 
qüestió addicional, el Servei d'Admissions de l'Hospital contactarà 
amb vostè.

Per fer més agradable l'estada dels pacients, i per respecte cap a 
ells, li agraïm que parli en veu baixa mentre es troba en 
passadissos i sala d'espera. 

Si us plau, silenciï el seu telèfon i dispositius mòbils. 

Per agilitzar la dinàmica del servei, estigui atent a la crida de 
pacients i familiars a través de les pantalles.

Si té qualsevol problema, canvi o empitjorament en els 
símptomes pels quals va acudir a Urgències, no dubti en dirigir al 
personal del Servei.

Recordeu que disposem del document de Drets i Obligacions del 
Pacient per consultar-lo sempre que es desitgi. A més pot 
fer-nos arribar qualsevol observació i suggeriment a través del 
Servei d'Atenció a l'Usuari, situat al Hall de l'Entrada Principal o 
mitjançant el correu electrònic: infopaciente@quironsalud.es.

Per tal de millorar el servei que li oferim, té al seu disposició a 
l'àrea d'urgències uns dispositius a través dels quals podrà 
valorar la seva experiència.


