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L’equip de professionals de l’Hospital 
Comarcal de Móra d’Ebre agraïm la 
confiança dipositada en nosaltres i 
desitgem que l’estada sigui la més 
agradable possible, tant per a la per-
sona ingressada o visitada com per als 
seus familiars i amics.

Quan arribi a l’Hospital, ja sigui per 
ingressar-hi o per ser atès a Urgències 
o a Consultes Externes, tot el personal 
del centre posarà els seus esforços i 
la seva experiència professional al seu 
servei per resoldre-li el seu problema 
com més aviat millor.

L’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre us dóna la

No deixi d’exposar-nos
qualsevol dubte.

Estem a la seva disposició 
en tot moment.

LA NOSTRA MISSIÓ: 

La missió de l’Hospital 
Comarcal de Móra 
d’Ebre és proveir atenció 
especialitzada de qualitat, 
amb criteris d’eficiència i 
d’acord amb l’evidència 
científica disponible.

benvinguda
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L’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre és un centre sanitari 
integrat a la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública. Es va 
inaugurar l’any 1988 amb la finalitat de ser l’eix vertebrador 
del Programa ALTEBRAT que la Generalitat de Catalunya, 
seguint la seva política d’apropar la sanitat al ciutadà del 
medi rural, va decidir implantar per donar resposta a les 
necessitats i mancances sanitàries de les comarques del 
Priorat, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta.

L’Hospital també ha representat, des del seu inici, un fet 
significatiu i innovador en la gestió de la sanitat pública 
catalana ja que, tot i ser un equipament de titularitat pública, 
des de l’1 de gener de 1988, mitjançat una concessió 
administrativa, la gestió de l’Hospital la porta a terme la 
societat Gestió Comarcal Hospitalària, SA (GECOHSA), la 
qual posteriorment es va integrar en el Grup Sagessa de 
gestió sanitària.

Per altra part és important destacar que actualment es 
du a terme una gestió per valors que intenta inculcar 
als professionals la idea que l’usuari ha d’ésser l’eix 
vertebrador de qualsevol iniciativa que es porti a terme.

S’han de canalitzar els esforços destinats a la millora en 
l’atenció amb un sentit integral, i s’ha d’intentar potenciar, a 
més dels aspectes tècnics, els humans, els educacionals 
i aquells que, englobats sota la denominació d’hotelers, 
intenten fer més agradable el pas de les persones per 
l’Hospital.

Un hospital 
amb futur
L’Hospital és un centre de 
nivell general bàsic, que 
actualment té 72 llits de 
malalts aguts. 

Des de 1993 integra una 
Unitat Sociosanitària 
amb 38 places, que 
disposa alhora de 10 
places d’Hospital de Dia 
Sociosanitari i una Unitat 
de PADES. 

En l’àmbit ambulatori,       
es troben assumides 
dins el mateix centre, 
les funcions de centre 
d’especialitats per a la 
seva àrea d’influència.

Actualment disposa 
d’una Unitat de Cirurgia 
Major Ambulatòria 
(CMA) per poder atendre 
diàriament, com a mínim, 
a 6 pacients.

Política 
ambiental
L’Hospital vetlla pel 
respecte al medi ambient 
i per això controla els 
aspectes ambientals 
que es deriven de 
la seva activitat. En 
aquest sentit, es fa un 
seguiment i control del 
consum d’energia, de les 
emissions a l’atmosfera, 
del consum  de matèries 
primeres i altres recursos 
naturals, i de la gestió dels 
residus, entre d’altres.
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L’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre fou creat per tal d’oferir 
una atenció integral a la salut. La seva característica prin-
cipal és la d’ésser una construcció horitzontal, en la qual hi 
destaca especialment l’aprofitament de la llum solar com a 
forma d’il·luminació natural en la majoria d’espais interiors.

La superfície total construïda és de 9.725 m2, amb tres 
nivells clarament diferenciats que aprofiten els desnivells 
propis del terreny. 

Plànol i característiques

Punt 
d’informació
Per a qualsevol tipus 
de dubte pot dirigir-se 
al taulell d’informació/
recepció situat al vestí-
bul principal del centre.

Admissions
El Departament 
d’Admissions està 
situat a la planta baixa
al davant de recepció.

L’horari és: 
De dilluns a dijous, 
de 8 a 17 h 
Divendres, de 8 a 15 h

Hospital 
sense Fum

En compliment  de la 
Llei 42/2010  de 31 de 
desembre del 2010 
està prohibit fumar en 
tot el recinte hospitalari 
(inclosos patis interiors 
i pàrquings).

A la dreta: 
Admissions, Unitat d’Atenció 
al Client, Consultes Externes 
(amb 23 despatxos mèdics), 
Rehabilitació i dipòsit (amb 
dues sales de dol)

Part central: 
Vestíbul d’entrada

A l’esquerra: 
Cafeteria, laboratori, biblioteca, 
farmàcia, bugaderia, cosidor, 
magatzem general i vestidors 

3r nivell 
Despatxos de Direcció 
i Administració del centre

2n nivell 
Bloc quirúrgic (tres quiròfans, una
sala de parts i àrea d’esterilització), 
sala d’actes, arxiu, Servei 
d’Urgències, cuina i Servei 
de Proves Complementàries 
(tres sales d’exploracions radio-
lògiques convencionals, una sala 
d’ecografies, una de mamogra-
fies, una per a la densitometria i 
una tomografia computada (TC) 
al Servei de Radiologia) 

1r nivell

Part del darrere:
Àrea d’Hospitalització 
amb 63 habitacions 
(amb capacitat per a 
dos llits ), distribuïdes 
entre la Unitat 
d’Aguts, la Unitat 
Sociosanitària i la 
Unitat de Cirurgia 
Major Ambulatòria
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• Dret a una atenció integral de 
la salut, que comprengui tant 
la promoció de la salut i la 
prevenció de la malaltia com 
les accions curatives i reha-
bilitadores necessàries, per 
tal que pugui reincorporar-se 
a la seva vida habitual.

• Dret al respecte a la perso-
nalitat, la dignitat humana i 
la intimitat, sense cap tipus 
de discriminació.

• Dret a la informació sobre els 
serveis sanitaris a què pot 
accedir i sobre els requisits 
necessaris per a fer-ne ús.

• Dret a la confidencialitat de 
tota la informació relaciona-
da amb el seu procés i amb 
la seva estada en institu-
cions sanitàries.

• Dret a rebre informació, di-
rectament o a través dels fa-
miliars, sobre el seu procés. 
Aquesta informació ha de 
ser completa i continuada, 
verbal i escrita, i en un llen-
guatge comprensible.

• Dret a la lliure determinació 
davant les opcions que li 
presenti el responsable mè-
dic del seu cas, llevat de les 
circumstàncies de perill per 
a la salut pública, d’urgència 
vital o d’incapacitat per 
prendre decisions, supòsit 
en el qual el dret correspon-
drà als familiars o tutors le-
gals. Si això no fos possible 

s’actuaria sota els principis 
genèrics de l’ètica sanitària.

• Dret a ser-li demanat el con-
sentiment previ per escrit 
per a la realització d’aquells 
tractaments mèdics o quirúr-
gics o processos diagnòstics 
que, per la seva complexitat, 
així ho requereixin.

• Dret a no ser sotmès a pro-
 jectes docents o d’investi-

gació sense el consentiment 
previ per escrit. Aquests pro-
jectes no podran comportar 
en cap cas un perill addicio-
nal per a la seva salut.

• Dret a conèixer els profes-
sionals integrants del seu 
equip assistencial.

• Dret al registre documental 
de tot el seu procés a través 
de la història clínica i a po-
der disposar de la informa-
ció que s’hi conté a través 
de les vies que s’estableixin, 
així com també al lliurament 
de l’informe d’alta en finalit-
zar la seva estada en una 
institució hospitalària.

• Dret a participar, a través de 
les institucions representati-
ves, en les activitats sanitàries 
en els termes establerts en la 
Llei d’ordenació sanitària de 
Catalunya i les disposicions 
que la desenvolupin.

• Dret a utilitzar les vies esta-
blertes per presentar suggeri-
ments, queixes i reclamacions 

i a obtenir resposta, que, en 
tot cas, serà per escrit en 
aquelles queixes o reclama-
cions que hagin estat formula-
des d’aquesta manera.

• Dret a obtenir els medica-
ments, els productes sanita-
ris i les prestacions que es 
considerin necessaris per 
promoure, conservar o res-
tablir la salut, d’acord amb 
els termes que reglamen-
tàriament es fixin.

• Dret a rebre assistència sa-
nitària hospitalària, ambu-
latòria, domiciliària i urgent, 
en els termes que fixi la nor-
mativa vigent.

• En el marc de l’atenció pri-
mària de salut, dret a tenir 
un metge assignat, escollit 
dins de l’àmbit geogràfic 
del pacient, d’acord amb les 
disponibilitats de la Regió 
Sanitària, i en les condicions 
que determinin les normes.

• En el marc de l’atenció hos-
pitalària, el malalt tindrà 
accés a l’opuscle Drets del 
malalt usuari de l’hospital, 
editat pel Departament de 
Sanitat i Seguretat Social, 
en el qual es concreten els 
drets de què gaudirà.

• Dret a morir amb dignitat. 
S’ha de facilitar l’atenció i el 
suport necessaris, tant al pa-
cient com a la família, en el 
lloc on el pacient sigui atès.  

Drets de l’usuari
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• Identificar-se mitjançant el 
DNI i la targeta sanitària in-
dividual o, si no és possible, 
amb el document d’afiliació.

• Respectar les normes del 
centre sanitari, col·laborar 
en el seu funcionament, 
cuidar les instal·lacions i 
tractar amb respecte tot el 
personal i les altres perso-
nes usuàries.

• Responsabilitzar-se del 
bon ús de les prestacions 
sanitàries i dels serveis 
que li ofereix el sistema 
sanitari.

• Col·laborar amb els ser-
veis sanitaris en la posada 
en marxa de les mesures 
que s’adoptin per tal de 
millorar el nivell de salut 
de la comunitat.

Deures 
de l’usuari

Unitat 
d’Atenció 
al Client
El personal de la Unitat 
d’Atenció al Client recollirà 
totes les reclamacions, 
suggeriments, consultes 
i agraïments relacionats 
amb els serveis que ofereix 
l’Hospital i li facilitarà la 
documentació per a la 
tramitació de: registres de 
nounats, certificats, baixes 
o altres documents.

Pot utilitzar també els fulls 
que trobarà als controls 
d’Admissions i Hospitalitza-
ció per tal de manifestar la 
seva opinió i dipositar-los a 
les bústies instal·lades per a 
aquesta funció. 

A banda, hi podrà exercir els 
Drets ARCO (Accés, Rectifi-
cació, Cancel·lació i Oposició) 
de la LOPD (Llei Orgànica de 
Protecció de Dades).

Els justificants per a 
l’empresa li seran facilitats 
pel zelador (taulell de 
Recepció a porteria).

L’horari d’atenció al 
públic és de dilluns 
a divendres 
de 9 a 14 h

Treball Social
L’Hospital disposa d’un pro-
fessional de treball social 
per a l’Àrea d’Aguts i un 
altre per a l’Àrea Sociosani-
tària, de dilluns a divendres.

Comitè d’Ètica Assistencial
Aquest comitè està integrat per persones formades en els 
principis de l’ètica sanitària. Vostè o la seva família poden 
consultar l’opinió d’aquest comitè. Les recomanacions que 
aquest organisme emet no són vinculants.

Existeix un codi ètic a disposició del personal del centre i de 
les persones usuàries.

Document de Voluntats 
Anticipades
En qualsevol moment, pot formular, per escrit, les directrius 
prèvies sobre la seva assistència que consideri importants.

En cas que ho demani, una persona de la Unitat d’Atenció 
al Client es posarà en contacte amb vostè per aclarir-li 
tots els dubtes que pugui tenir en formalitzar el document. 
L’Hospital es compromet a fer tot el possible per acomplir 
les seves demandes, sempre que es trobin dins els límits 
legals i d’acord amb els objectius, la missió, els valors i les 
possibilitats de la institució.
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L’alimentació
Un règim d’alimentació 
adequat és un factor 
molt important en el 
tractament de moltes 
malalties. Per això, 
el malalt ingressat a 
l’Hospital haurà de 
consumir només la dieta 
prescrita pel personal 
mèdic i servida pel Servei 
de Cuina del centre.

El Servei de Cuina, que 
és propi de l’Hospital, 
s’esforça per preparar el 
menjar com si estigués a 
casa seva amb el desig 
que sigui plenament 
satisfactori per a vostè. 
L’esmorzar, el dinar i el 
sopar es distribueixen a 
les hores habituals. El dia 
abans podrà escriure la 
seva comanda personal 
al Servei de Cuina. Tindrà 
la possibilitat d’escollir 
entre els diversos menús 
que li oferirem.

Li agrairem qualsevol 
suggeriment sobre 
aquesta qüestió.

La medicació
No prengui cap tipus 
de medicament que no 
hagi estat administrat pel 
personal d’infermeria. 
Podria interferir en el seu 
tractament.

Urgències
L’Hospital té un Servei d’Urgències obert les 24 hores del 
dia durant tot l’any. Pot acudir-hi enviat pel seu metge/essa 
de capçalera, i també per iniciativa pròpia, sempre que el 
seu problema sigui urgent i no pugui esperar a contactar 
abans amb el metge/essa de capçalera.

Per la seva seguretat clínica, és obligatòria la identificació 
del pacient mitjançant (DNI, NIE o passaport) i també cal 
portar la targeta sanitària. 

Si es donés el cas que s’hagués d’esperar, pensi que hi ha 
d’altres urgències, i algunes, per les seves característiques, 
han de tenir prioritat. L’equip d’Urgències l’atendrà tan 
aviat com pugui.

En general, és permès un acompanyant per a cada 
pacient atès. En alguns casos, però, se li pot demanar, per 
motius assistencials, que surti del compartiment mentre es 
practica alguna exploració o intervenció.

De vegades, al pacient se li han de fer exploracions comple-
mentàries (radiografies, anàlisis, etc.) o ha de quedar-se en 
observació durant algunes hores, per la qual cosa la seva 
estada al Servei d’Urgències es pot perllongar a l’espera 
dels resultats. En finalitzar la visita se li lliurarà un informe 
sobre l’assistència rebuda i el tractament que ha de seguir.

En cas que el personal mèdic del Servei d’Urgències de-
cideixi ingressar-lo a l’Hospital, el personal d’Admissions 
l’informarà, a vostè o als seus acompanyants, de les ges-
tions que s’han de fer per formalitzar l’ingrés.

En cas que li donin la baixa laboral, l’haurà de sol·licitar al 
seu metge/essa de capçalera, a excepció que sigui moti-
vada per un accident de treball. En aquest cas, el personal 
mèdic d’Urgències li facilitarà la baixa. Si la mútua a la qual 
pertany la seva empresa no està en conveni amb l’Hospital, 
el personal mèdic d’Urgències li farà la cura corresponent i 
l’adreçarà al metge/essa de la mútua patronal.
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L’alta
L’alta hospitalària li serà notificada amb antelació.

En el moment de donar-li l’alta, se li lliurarà l’imprès corres-
ponent, que en sortir de l’Hospital haurà d’entregar al Servei 
d’Admissions, i un informe mèdic, que contindrà un resum 
de l’evolució de la seva malaltia durant l’estada hospitalària i 
els consells i orientacions mèdiques que ha de seguir.

Si ha de ser visitat a Consultes Externes, se li lliurarà també 
un full de petició de dia i hora, que l’adreçarà al taulell de 
Consultes Externes, o bé l’avisarem telefònicament.

Revisi la seva habitació per assegurar-se que no s’hi deixa
cap objecte personal. Recordi que és imprescindible que
el seu llit quedi lliure abans de les 12 del migdia, de tal 
manera que permeti l’admissió d’un altre pacient.

L’alta voluntària
Si per qualsevol motiu desitgés l’alta hospitalària abans de 
tenir l’autorització mèdica per abandonar l’Hospital, hauria de 
signar un document d’alta voluntària per tal de garantir el fet 
d’haver rebut tota la informació relativa al seu estat i d’eximir 
l’equip sanitari assistencial i el centre de les responsabilitats 
que puguin derivar-se d’aquesta alta prematura.

En aquest cas també s’hauran de seguir els tràmits adminis-
tratius de l’alta hospitalària i se li lliurarà igualment l’informe 
d’alta corresponent amb les dades més significatives de 
l’evolució de la seva malaltia durant l’estada hospitalària.

Durant la seva estada a hospitalització, 
el personal mèdic i d’infermeria al seu càrrec 
l’informaran, a vostè i als seus familiars, 
de tot allò, que faci referència al seu cas.

No dubti mai a preguntar el que desitgi.

L’ingrés 
programat
Si l’ingrés és programat  
haurà de lliurar la sol·licitud 
del seu metge/essa al Ser-
vei d’Admissions, juntament 
amb la targeta d’identificació 
sanitària o l’autorització de 
la seva mútua. 

Un zelador l’acompanyarà 
a la seva habitació i 
l’informarà,  juntament amb
els seus acompanyants, 
de la normativa i serveis 
de l’Hospital.

Quan arribi a la unitat 
corresponent, el personal 
d’infermeria l’acomodarà 
i li donarà les explicacions 
necessàries referents a la 
seva estada hospitalària.

Hospitalització
Quan el seu metge/essa 
li comuniqui l’alta, li 
agrairíem que es posés en 
contacte amb el personal 
d’infermeria de la planta 
a fi de poder agilitzar els 
tràmits administratius. 

En cas que el mateix 
pacient no pugui tramitar 
l’alta, pot fer-ho un familiar 
o acompanyant. Amb els 
papers de l’alta la persona 
usuària ha de passar per 
admissions per acabar-la. 

Per a qualsevol consulta 
de tipus administratiu en 
relació amb la seva estada 
al centre, li agrairíem que 
truqués a l’extensió 4295.
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Informació 
de l’estat 
del pacient 
La informació sobre 
l’estat del pacient i el 
resultat de les proves 
complementàries  
(analítiques, biòpsies, 
etc.) només podrà 
donar-la el metge/essa 
responsable del malalt. 
Eviti, per tant, pregun-
tar-ho a altres perso-
nes (personal mèdic 
i d’infermeria, etc.). 
Aquesta informació 
és de caràcter privat, 
i només es facilitarà al 
mateix malalt o al seu 
familiar més directe.

Durant les intervencions 
quirúrgiques, els 
familiars dels malalts 
estaran a la sala 
d’espera situada al 
costat del quiròfan.

En finalitzar la 
intervenció, el metge/
essa responsable els 
donarà la informació 
corresponent. 

Es prega als familiars 
del pacient que no 
s’estiguin a les portes 
del quiròfan ni a les 
escales o passadissos.

Unitat 
Sociosanitària
L’Hospital disposa també d’una Unitat Sociosanitària amb 
38 places, la finalitat de la qual és oferir una assistència 
integral a persones grans amb malalties de tipus crònic 
que no poden ser adequadament ateses al seu domicili.

També hi tenen cabuda persones de qualsevol edat que es 
recuperen d’algun problema de salut i necessiten suport 
assistencial durant unes setmanes.

La sol·licitud d’ingrés en aquesta Unitat es pot fer:

• Des del mateix domicili, mitjançant el treballador/a social 
corresponent i el metge/essa de capçalera.

• Des d’altres centres, posant-se en contacte amb el tre-
ballador/a social del centre corresponent.

• Des del mateix Hospital, a través del treballador/a social.

L’equip de la Unitat Sociosanitària valorarà la seva sol·licitud.

Donades les característiques específiques d’aquesta Unitat, 
en el moment de l’ingrés es facilitarà un full informatiu propi.

Normes de silenci
Durant la seva estada al centre, o en cas 
de visitar a algun pacient, els preguem 
que guardin silenci per respecte a les 
persones que estan hospitalitzades. Així 
mateix, és molt important guardar silenci 
a la zona de Consultes Externes.
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OFERTA ASSISTENCIAL
Anàlisis Clíniques

Anestesiologia
Bioètica

Cardiologia
Cirurgia General

Dermatologia
Digestologia

Endocrinologia
Estètica

Farmàcia Clínica
Ginecologia i Obstetrícia

Hematologia i Hemoteràpia
Homeopatia
Logopèdia

Medicina de l’Esport
Medicina Interna

Neurologia
Nutrició

Oftalmologia
Otorinolaringologia

Pediatria
Pneumologia

Proves Especials
Psicopedagogia

Radiologia
Rehabilitació
Reumatologia

Traumatologia i Ortopèdia
Urologia

CONSULTES D’INFERMERIA
Cures d’infermeria

Educació del malalt respiratori
Educació diabetològica

Llevadora (preparació al part)
Malalts amb ostomia

Proves complementàries

ANÀLISIS I PROVES ESPECIALS
La informació 

corresponent al lloc on 
es fan aquestes proves 

li serà facilitada al taulell 
de Consultes Externes.

Consultes
Externes
Les vies d’accés a aquest servei són:

• Enviat pel metge/essa de capçalera.
• Citat pel Servei d’Urgències i des de les plantes d’Hospitalització 

en el moment de donar-li l’alta.

• Com a visita privada o a càrrec d’una mútua.

Petició de dia/hora
• Les Consultes Externes de l’Hospital estan programades; és a 

dir, s’han de concertar prèviament, ja sigui per telèfon o perso-
nalment. Quan l’atenguin li demanaran una sèrie de dades, la 
major part de les quals són a la targeta d’identificació sanitària. 
Tingui-la a mà.

• En el cas d’una visita no generada pel personal mèdic del mateix 
 Hospital és imprescindible que es disposi, prèviament, d’una 

sol·licitud de visita per part del seu metge/essa de capçalera, 
tret del cas que la visita sigui privada o a càrrec d’una mútua. En 
aquests dos casos (mútua i privat) tenen un horari diferenciat.

El dia de la visita
• Arribi un quart d’hora abans de l’hora concertada com a mínim.

• És important que guardi el màxim silenci durant l’espera. 

• Porti, si us plau, la sol·licitud de visita per part del metge 
de capçalera en cas de primera visita, el DNI i la targeta 
d’identificació sanitària o el volant corresponent si pertany a 
alguna mútua i entregui’l al taulell de Consultes Externes. 

• En cas que arribi a la consulta amb més de mitja hora de retard, 
és preferible que per al bon funcionament de la programació 
sol·liciti nova cita. 

• En ocasions, les visites es poden allargar o presentar-se si-
tuacions urgents que endarrereixin una consulta. Els preguem 
comprensió i paciència.

A la sortida de la consulta
A la sortida de la consulta, si el metge li indica una segona visi-
ta, haurà d’anar al taulell de Consultes Externes amb tots els do-
cuments que li haurà donat. El personal administratiu l’informarà 
dels tràmits que caldrà realitzar a partir d’aquest moment.



12 Guia informativa

Visites 
hospitalàries
Durant les visites 
aconsellem que només 
hi hagi dins de l’habitació 
dues persones per malalt.

No s’ha de cansar els 
malalts i s’ha de procurar 
que la durada de les 
visites no sigui excessiva.

Fora d’aquest horari, 
només pot quedar-se un 
acompanyant per malalt.

Ningú pot transitar per les 
diferents dependències 
de l’Hospital sense la 
deguda autorització.

Les visites han de quedar-
se a les habitacions dels 
malalts o a les sales 
d’espera de les unitats.

La concentració de 
persones circulant pels 
passadissos provoca 
sorolls innecessaris i 
desagradables, que 
destorben la calma que 
hi ha d’haver a l’Hospital.

Servei de 
cuidadores
A recepció li facilitaran la 
informació necessària 
sobre les persones que es 
dediquen habitualment 
a oferir aquest servei, 
amb caràcter privat.

Horari de visites
de dilluns a divendres:

de 15 a 22 h
dissabtes, diumenges i festius:

de 12 a 22 h

Telèfons/Televisió
L’Hospital disposa de telèfons públics ubicats a Hospita-
lització i a l’entrada principal, i de dues sales de televisió 
situades a Hospitalització.

A més a més, i per poder gaudir d’un millor confort, també 
disposa d’un sistema privat amb targeta de prepagament  
de telèfon i televisió a les habitacions.

Poden fer-se trucades des de l’habitació a l’exterior les 24 
hores del dia, se’n poden rebre des de les 7 fins a les 22 h.

Per trucar a l’exterior, abans de marcar el número desitjat 
cal marcar el zero.

Per posar-se en contacte telefònic des de l’exterior amb una 
habitació caldrà marcar primer el número de l’hospital i se-
guidament el telèfon de l’habitació (33 + núm. d’habitació).

Per a rebre més informació, pot posar-se en contacte amb 
recepció.

Els telèfons de l’Hospital són els següents:

En cas de disposar de mòbil personal, es recomana tenir-
lo apagat, ja que pot ocasionar interferències en els apa-
rells mèdics. Pot fer-ne ús a les sales d’espera i a les zones 
externes a l’edifici.

977 40 18 63
977 40 17 63
977 40 17 02

977 40 14 08
977 40 16 74
977 40 18 11

Els visitants/acompanyats han d’abandonar el centre 
abans de les 22 h a través de la porta principal.
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Estacionaments
L’Hospital disposa de zones d’estaciona-
ment, adequadament senyalitzades, per 
aparcar els vehicles. Respecti les zones 
habilitades per a Urgències i serveis gene-
rals de l’Hospital.

Transports públics
A recepció 
li facilitaran 
informació dels 
horaris de trens 
i autobusos.

Cafeteria
A l’Hospital hi ha una 
cafeteria per a l’ús públic.
Horari: de 8 a 21 h

També hi ha a la seva disposició màqui-
nes de refrescos i cafè ubicades al Servei 
d’Urgències i a la sala d’espera de Medicina 
Interna i Cirurgia.

Serveis religiosos
L’Hospital disposa d’atenció espiritual, 
que pot sol·licitar a través del personal 
d’infermeria.

Seguretat
L’Hospital disposa de Servei de Videovi-
gilància que controla tots els accessos de 
l’Hospital.

Neteja i manteniment
Col·labori amb el 
personal encarregat 
de la neteja a mantenir 
l’Hospital en perfectes 
condicions higièniques 
durant la seva estada. 
L’Hospital és casa 
seva.

Si observa alguna anomalia o avaria a la 
seva habitació comuniqui-ho al personal 
d’infermeria. El Servei de Manteniment 
procedirà a resoldre la deficiència tan aviat 
com pugui.

Perruqueria/Barberia
En cas que necessiti d’aquest servei, cal 
adreçar-se al Servei d’Infermeria, el qual li 
donarà la informació de les persones que 
porten a terme habitualment aquest servei, 
amb caràcter privat.

Serveis 
complementaris
Sempre que l’ocupació del 
centre ho permeti, podeu 
disposar d’habitació individual 
i àpats per a l’acompanyant, 
amb caràcter privat o 
de mútua. 
Pot fer la 
petició 
al Servei 
d’Admissions.
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Instruccions 
a seguir en 
cas d’incendi
 

En cada habitació trobarà un plànol d’actuació i d’indicació 
de les vies principal i alternativa d’evacuació de la zona 
amb les següents recomanacions:
 
• Si detecteu producció de fum, 

calor anormal, olor de cremat 
o flames, comuniqueu-ho a 
qualsevol persona del centre.

•  Mantingueu la calma en tot 
moment, no crideu ni feu 

 gests bruscs.

•  Doneu coneixement del foc 
al personal de planta que 
correspongui.

•  Ateneu les indicacions del 
personal del centre.

•   Si hi ha fum procureu ajeure-us 
 a terra i gategeu fins la sortida.

•  En cas de rebre instruccions 
d’evacuació:

 - Seguiu les senyalitzacions
 - No correu
 - No utilitzeu els ascensors

Objectes 
de valor
Li recomanem que no 
tingui objectes de valor 
ni diners durant la seva 
estada a l’Hospital. 
El centre no es farà 
càrrec de cap objecte 
de valor que es pugui 
extraviar.

L’Hospital posa a 
la seva disposició 
una caixa forta on 
es custodiaran els 
objectes de valor i els 
diners que no desitgi 
tenir durant l’estada. 
Pot sol·licitar-ho a la 
Unitat d’Atenció 
al Client.

Objectes d’ús 
personal
En el moment d’ingres-
sar a l’Hospital, haurà 
de portar els objectes 
d’ús personal que 
necessiti: manyopla de 
bany, pijama o camisa 
de dormir, pinta, raspall 
i pasta de les dents, 
maquineta d’afaitar, 
colònia, sabó, bata, 
sabatilles, etc.
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