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ABUSOS I MALTRACTAMENTS

Si ha estat víctima d’abusos o mal
tractaments, l’Hospital li pot 
proporcionar mecanismes per fer arribar 
la denúncia, si s’escau, a l’autoritat 
corresponent, ajudarlo a prendre 
les mesures oportunes i facilitarli 
informació sobre els recursos existents a 
la comunitat per al tractament de cada 
situació.

DINER S I OBJECTES DE VALOR

L’Hospital no pot ferse càrrec dels 
diners ni dels objectes de valor 
del pacient si aquests no han estat 
dipositats prèviament a la caixa forta de 
l’Administració per a la seva custòdia. 
L’horari de caixa és de 8 a 22 hores, dies 
festius inclosos. En període de vacances, 
consulti’n l’horari.
Totes les habitacions disposen de caixa 
de seguretat.

SERVEIS RELIGIOSOS

Les persones que desitgin serveis 
religiosos o imatges a l’habitació, poden 
sol·licitarlos a la infermera. Per als 
serveis religiosos a la capella, consulti 
l’horari.

PLANTES I FLOR S

D’acord amb les recomanacions 
sanitàries actuals, no s’admeten plantes 
amb terra a l’Hospital. En canvi, és 
permès de tenirhi flors o plantes amb 
terra volcànica. (Recomanacions per a la preven-
ció de la infecció als centres sanitaris. Departament de 
Salut. Generalitat de Catalunya).

TELÈFONS D’INTERÈS

Trucades urbanes: 
marqui el 0 i número 

Trucades interurbanes: 
marqui el 0 i número

Trucades internacionals: 
marqui el 8 (centraleta)

Habitacions Hospital: 
(fins a la planta 9) marqui el 30 i  
número d’habitació.
(fins a la planta 10) marqui el 3 i  
número d’habitació

Centraleta: 
marqui el 8

Per a més informació:
www.tmb.net
www.bcn.cat
www.trambcn.com
Telèfon 010

Hospital de Barcelona
Av. Diagonal, 660
Tel. 93 254 24 00
08034 Barcelona
www.scias.com
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HOSPI TAL DE BARC E LONA

LA GU IA

SEGURETAT

L’Hospital està dotat amb un complet 
sistema de seguretat, d’acord amb 
la normativa vigent en matèria de 
prevenció i de lluita contra incendis. 
Malgrat això, s’aconsella que el 
pacient i l’acompanyant estudiïn la 
documentació que es troba a la porta de 
cada habitació: el plànol de situació i les 
sortides d’emergència de cada planta.
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Tota l’organització, la tecnologia i el confort 
de l’Hospital de Barcelona han estat 
dissenyats per oferir-los, a vostè i  a la seva 
família, el màxim benestar possible durant la 
seva estada entre nosaltres.

Durant el temps que romangui ingresssat 
a l’Hospital, el metge que vostè ha escollit 
disposarà dels recursos humans i tècnics 
necessaris per al bon desenvolupament de 
la seva tasca professional. Qualsevol dia i 
a qualsevol hora, un ampli equip integrat 
per professionals experimentats estarà 
plenament dedicat a la seva salut, disposat a 
oferir la més completa assistència sanitària.

El fullet que ara té a les mans s’ha editat 
amb l’objecte d’informar els pacients i 
familiars sobre les principals característiques 
dels serveis assistencials, administratius i 
generals de l’Hospital de Barcelona. També 
s’hi inclou un apartat de recomanacions que 
creiem que li poden ser d’utilitat durant el seu 
ingrés a la nostra entitat.

VISITES I ACOMPANYANTS

L’horari recomanat de visites és de 8 
a 22 hores, fora del qual s’aconsella 
que només resti un acompanyant a 
l’habitació. Per al seu benestar, és millor 
que les visites siguin breus i no hi hagi 
aglomeracions a les habitacions ni als 
corredors. El silenci permet un millor 
descans als pacients. A cada Unitat hi ha 
una sala de visites.

AÏLLAMENTS I VISITES RESTRINGIDES

A vegades, s’han de prendre una sèrie 
de mesures, amb la finalitat de prevenir 
la transmissió d’infeccions dins de 
l’hospital. S’apliquen principalment 
a les persones que provenen d’un 
altre centre sanitari, ja que existeixen 
alguns microbis que, tot i que no són 
perjudicials per a vostè, ho podrien ser 
per a d’altres pacients.
Les mesures consisteixen a realitzar 
un cultiu, col·locar un rètol a  la porta 
de l’habitació per limitar el nombre 
de visites i extremar les precaucions 
d’higiene per part del personal sanitari. 
L’aïllament es mantindrà fins que el 
resultat dels cultius sigui negatiu.

SC A SERVEIS COMPLEMENTAR IS 
A L’ASSISTÈNCIA

SCIAS posa a la seva disposició una 
oficina de Serveis Complementaris 
situada al vestíbul de l’Hospital. Allà 
poden assessorarlo sobre tots aquells 
aspectes que vostè pugui necessitar 
més enllà de l’àmbit estrictament 
assistencial. Podem informarlo i 
orientarlo sobre: residències, personal 
de companyia a malalts, lloguer i 
compra d’utillatge, associacions, tràmits 
legals, etc.
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SVOLUNTATS ANT ICIPADES

Si desitja manifestar algun aspecte de 
caire personal que cregui que hem de 
tenir en compte per prendre decisions 
de tipus assistencial durant la seva 
estada a l’Hospital, el seu metge o la 
infermera li facilitaran la manera de 
ferho. L’Hospital respectarà els seus 
desitjos sempre que no contradiguin 
el codi ètic de la institució i no alterin 
aspectes bàsics de l’organització. (Llei 
21/2000, de 29 de desembre sobre els drets d’informació 
concernent a la salut i l’autonomia del pacient, i a la 
documentació clínica).

ALTA MÈDIC A

Normalment, el seu metge li comunicarà 
l’alta mèdica amb 24 hores d’antelació. 
La infermera o el mateix metge li 
entregaran l’informe d’assistència i li 
donaran les explicacions que calguin.
El dia de l’alta ha d’abandonar 
l’habitació, si és possible, abans de les 
10 hores del matí. Amb la finalitat de 
millorar el nostre servei, li agrairíem que 
contesti l’enquesta que li entregarà la 
supervisora.
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A la planta baixa de l’Hospital es troba 
ubicat el Servei d’Admissions, al qual 
podrà adreçarse si necessita formalitzar 
qualsevol tràmit administratiu.
En obtenir l’alta mèdica, i en deixar  
l’habitació, haurà de passar per les 
seves dependències per tancar el procés 
administratiu iniciat amb el seu ingrés, 
i liquidar les factures corresponents per 
despeses extres.

HABITACIÓ

Totes les habitacions de l’Hospital  
de Barcelona són individuals i amb 
bany, i dispossen de sofàllit per al seu 
acompanyant.

Al capçal del llit es troben les 
instal·lacions  per a ús assistencial, els 
comandaments del llum i l’intèrfon per 
comunicarse amb infermeria.

A l’habitació també disposarà d’un 
comandament a distància per al televisor. 
La seva utilització és lliure i gratuïta.
En cas d’emergència vital, disposa de 
tres punts d’alarma connectats amb el 
control d’infermeria i situats al capçal 
del seu llit, al costat del WC i a la dutxa, 
respectivament.

En cas que el pacient hagi de ser 
traslladat a una unitat especial (UCI o 
Neonatologia), els acompanyants hauran 
de deixar lliure l’habitació tan aviat com 
sigui possible i posarse en contacte amb 
el Servei d’Admissions.

ÀPATS PACIENTS

Els horaris de servei d’àpats a les 
habitacions són els següents:
Esmorzar de 8.00 a 9.00
Dinar de 12.30 a 14.00 
Berenar de 17.00 a 17.45 
Sopar de 19.30 a 20.30

TELÈFON + WI FI

Per parlar per telèfon des de l’habitació, 
marqui el 0 i tindrà línia directa amb 
l’exterior. El control de trucades efectua
des es realitza automàticament des de 
la centraleta. El seu cost se li facturarà a 
la sortida. Al Servei d’Admissions pot 
consultar les tarifes vigents. 
El telèfon intern del Servei d’Informació 
de l’Hospital és el número 8.

Al vestíbul de l’Hospital i a la sala 
d’urgències hi ha instal·lats telèfons 
públics a disposició dels visitants.
L’Hospital disposa de WiFi gratuït. 
Sol·liciti’n el codi d’accés a Admissions 
en el moment de l’ingrés.  

wf

ÀPATS ACOMPANYANTS

Si l’acompanyant té coberts els àpats, 
haurà de dinar i sopar a l’habitació del 
pacient dins dels horaris establerts.
• Dinar: 13.00 a 14.00
• Sopar: 19.30 a 20.30
Igual que el pacient, l’acompanyant 
podrà escollir entre dos menús diaris 
abans de les 17.00 del dia anterior. 
L’esmorzar se serveix a la cafeteria de la 
planta baixa de 7.30 a 10.00.

C AFETER IA - RESTAURANT

L’Hospital disposa a la planta baixa 
d’una Cafeteria  Restaurant. No s’adme
ten pro  pines. L’horari d’atenció al 
públic de la Cafeteria  Restaurant és de 
7.00 a 23.00.
Els horaris de servei d’àpats són els 
següents:
• Esmorzar de 7.30 a 10.00 
• Dinar de 13.15 a 15.30
• Sopar de 20.00 a 22.00

PERRUQUER IA, BARBER IA, 
MASSATGES, MANICURA I 
PODOLOGIA

Si necessita algun d’aquests serveis du
rant el seu ingrés, adreci’s a l’oficina 
de l’SCA (Serveis Complementaris a 
l’Assistència) o truqui al 93 254 24 50.

BOT IGA

Al vestíbul hi ha una botiga de diaris, re
vistes, regals i material sanitari, que po
dem subminitrarli a l’habitació, previ 
pagament de la comanda.

SERVEIS MÈDICS

El responsable de l’atenció mèdica que 
rebrà durant el seu ingrés a l’Hospital 
és el seu metge. Ell centralitzarà tota la 
informació sobre la seva evolució.
L’Hospital disposa d’un ampli equip 
sanitari que, sota la coordinació del seu 
metge, participarà de forma activa en el 
seu tractament. Les seves diferents espe
cialitats, el seu personal auxiliar i el seu 
servei de guàrdia de 24 hores roman
dran preparats per atendre’l en el cas 
que sigui necessari.

SERVEIS D’INFERMER IA

A cada planta hi ha un equip 
d’infermeria que s’encarregarà 
d’organitzar la seva atenció, d’acord 
amb el tractament fixat pel seu metge. 
Aquest equip sempre estarà a prop seu. 
Sol·liciti els seus serveis sempre que els 
necessiti.
Com a màxim responsable de la Unitat, 
la supervisora és la persona a qui haurà 
d’adreçarse davant de qualsevol gestió, 
queixa o consulta que desitgi efectuar. 
Les infermeres, així com la resta del 
personal de l’Hospital, porten en el seu 
uniforme una placa d’identificació amb 
el seu nom i la categoria professional. Si 
desitja sortir de la unitat, posi’s en con
tacte amb la infermera.

CONSENT IMENT INFORMAT

Per imperatiu legal, és necessari que 
doni per escrit el consentiment de qual
sevol intervenció, anestèsia o transfusió, 
després que el metge l’hagi informat 
dels beneficis i els riscos que comporta 
i de les alternatives de què es disposa 
actualment. 
(Llei 21/2000, de 29 de desembre sobre els drets 
d’informació concernent la salut i l’autonomia del pa-
cient i la documentació clínica i Llei 41/2002 de 14 de 
Novembre, básica reguladora de l’autonomia del pa-
cient i de drets i obligacions en materia de informació i 
documentació clínica).


