marinaSalud
Departamento Salud Denia

Manual per a Pacients
Hospital de Dénia

Deures
A col·laborar en el compliment de les normes i instruccions
establertes en el centre sanitari.
A tractar amb consideració i respecte al personal sanitari
que cuiden la seua salut i complir les normes de funcionament
i convivència establertes en cada centre sanitari.
A cuidar les instal·lacions de l’hospital col·laborant amb el
seu manteniment.
A firmar el document d’Alta Voluntària quan no desitge
rebre el tractament que se li prescriu.
A responsabilitzar-se de l’ús adequat de les prestacions
oferides pel sistema sanitari, fonamentalment pel que fa a
la utilització de serveis, procediments de baixa laboral o
incapacitat permanent i prestacions farmacèutiques i socials.

Drets
Al respecte de la seua personalitat, dignitat humana i
intimitat. No es pot discriminar ningú per raons de raça,
sexe, moral, econòmiques, socials, ideològiques, polítiques
o sindicals.
A que es respecte el caràcter confidencial de les dades
referents a la seua salut i que ningú puga accedir a elles
sense prèvia autorització.
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A que se li assigne un doctor el nom del qual se li donarà a
conéixer i que serà el seu interlocutor principal amb l’equip
assistencial, i en l’absència del qual, un altre facultatiu
assumirà la seua responsabilitat.
A conéixer tota la informació disponible sobre qualsevol
actuació en l’àmbit de la seua salut. No obstant, es respectarà
la voluntat del pacient que no desitge ser informat.
A que se li comunique la seua informació clínica de manera
comprensible i adequada a les seues necessitats. Se li
ajudarà a prendre decisions d’acord amb la seua
pròpia i lliure voluntat.
A manifestar la seua voluntat futura, per
la qual cosa una persona major d’edat,
capaç i lliure pot manifestar
anticipadament la seua voluntat,
perquè es complisca si
arribara a situacions en què,
per les circumstàncies,
no fóra capaç
d’expressar
personalment els
seus desitjos.
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Serveis disponibles
1. Cafeteria. Situada a la planta baixa del bloc C, està
oberta des de les 8:00 a les 22:00 hores.

Els menjars se servixen de 14:00 a 16:00 i els sopars de
20:30 a 22:00 hores.
1

2. Servei religiós.
La capella es troba en la planta baixa, del bloc A.
Els horaris del servei religiós es troben disponibles en
l’entrada de la capella.
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3. Servei d’Atenció i Informació per a
Pacients (SAIP). Està situat a la planta baixa del bloc

C, amb horari de Dilluns a Divendres de 9:00 a 14:00 hores.
És la unitat responsable d’atendre, informar i assessorar els
ciutadans que utilitzen el sistema sanitari públic.

4. Treballadora social. Ubicat a la planta baixa

del bloc C. És la persona responsable d’atendre i ajudar
pacients amb problemes sociofamiliars relacionats amb la
seua malaltia.

5. Voluntariat Help.

Ubicat en el mostrador de
l’entrada principal de l’edifici. Help és un grup de voluntariat
que ajuda, informant, traduint i acompanyant els pacients i
familiars que no parlan espanyol que acudixen a l’hospital.

6. Servici de
Traducció.
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L’hospital disposa d’un grup
de traductors en diversos
idiomes les 24 hores del dia.
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7.Pàrquing:

L’Hospital disposa de 2 plantes
d’aparcament amb horari ininterromput. Pot consultar les
tarifes a l’entrada del pàrquing.

8.Seguretat.

L’hospital disposa les 24 hores del dia
d’un servei de vigilància per a garantir la seua seguretat.
L´Hospital no es fa responsable dels objectes personals de
pacients i familiars.

9.Caixer automàtic.

Ubicat a la planta baixa del

bloc C, al costat del SAIP.

10. Quiosc. En ell pot trobar a més de premsa, diferents
articles de regal.
11. Màquines expenedores de begudes
i aperitius. Es troben situades a cada planta

d’hospitalització, a les zones pròximes als ascensors. També
a l’aparcament subterrani i en les sales d’espera d’Urgències,
UCI i Ginecologia i Obstetrícia.
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Vestuari dels professionals i
targetes d´identificació
Podrà distingir el personal que treballa en l’hospital per la
seua indumentària i targeta d’identificació. Cada color es
correspon amb una activitat assistencial.
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Informació mèdica
Tota la informació mèdica que necessite, li serà facilitada
pel metge que assumix la responsabilitat de la seua atenció.
En el moment de l’alta se li proporcionarà per escrit
l’informe d’alta mèdica que conté la informació del motiu
d’ingrés, el diagnòstic, el tractament i el pla de cures que li
siga necessari.
Si no desitja que se li proporcione informació a cap altra
persona, excepte a vosté, advertisca-li-ho al seu metge. Li
preguem ho comunique a aquest equip.
No es facilitarà telefònicament informació clínica.

Equip d´infermeria
En cada planta d’hospitalització hi ha un equip d’infermeria.
Qualsevol cosa que precise, li preguem ho comunique al dit equip.
El/la supervisor/ra son els responsables de la Unitat;
acudisca a ells si desitja realitzar alguna consulta, gestió o
suggeriment.

Horari de visites
Pel benestar de la persona ingresada es recomana:
Que les visites es realitzen entre les 16:00 i les 19:00 hores.
Que xiquets menors de 12 anys no realitzen visites.
La porta principal d’accés a l’Hospital roman oberta des de
les 07:00 del matí fins a les 00:00 de la nit.
9
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Televisió
Compra de tiquet
Pot obtindre un tiquet de televisió en els expenedors
situats en cada una de les plantes, i seguisca les següents
instruccions :

En la seua habitació (per activar la televisió)
Encendre el televisor.
Despenge el telèfon.
Marque en el telèfon el número escrit en el tiquet.
Espere el to de confirmació.
Penge el telèfon.

En uns segons en el seu televisor apareixerà el missatge de
Clau Activa i el temps comprat.

cuidem de tu
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Encenga i apague el televisor amb el comandament a distància.
Els tiquets comprats per a telèfon no servixen per al servei
de televisió.
Els tiquets no són acumulatius, és a dir, s’ha de deixar
acabar el temps per a poder utilitzar el segon tiquet.

En el cas de canvi d´ habitació
Despenge el telèfon de l’habitació que abandona.
Marque en el telèfon el número del codi en ús,
d´esta manera es desactivarà el servei de televisió
quedarà el display a zero.
En la seua nova habitació seguisca els passos d´activar el
televisor.
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Telèfon
Compra de tiquet
Pot obtindre un tiquet de telèfon en als expenedors situats en
cada una de les plantes, i seguisca les següents instruccions:

En la seua habitació (per telefonar)
Despenge el telèfon.
Marque en el telèfon el número escrit al tiquet.
En escoltar el to de la línia exterior marque el núm.
de telèfon desitjat.
Una vegada finalitzat penge el telèfon.

Quan el crèdit s’estiga acabant s’escoltarà un to, previ al tall
de la comunicació.
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Els tiquets comprats per a televisió no servixen per al servei
de telèfon.

Recepció de telefonades a l´habitació
Cada habitació disposa d’un nombre de telèfon directe.
Les dades relatives a la salut estan especialment protegides,
ja que formen part de la intimitat i privacitat de l’individu, dret
reconegut i protegit per la nostra constitució (art. 18.1 i 4 C.E.)
Per aquest moti l’Hospital no facilitarà el número de
telèfon de la seua habitació. Haurà de ser el mateix
pacient, familiar i/o persona autoritzada qui comunique
este número de telèfon.

En cás d´avaries (TV i Tel)

Per a qualsevol incidència , marque al telèfon el número
2000 i indique el seu número d’habitació i avaria. Serà atés
tan prompte com siga possible.
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Funcionament del llit
Amb l’objectiu de facilitar la seua confortabilitat, li
simplifiquem el funcionament del comandament del llit.

A Apujar l’elevador del respatler F
B Abaixar l’elevador dels peus G
C Apujar l’elevador de les cames H
D Abaixar l’elevador de les cames I
E Apujar la secció dels peus

Abaixar la secció dels peus
Apujar l’altura variable
Abaixar l’altura variable
Indicador de posició
no abaixa del llit

Aire condicionat
Pot regular la temperatura de la seua
habitació manipulant els diferents
dispositius del comandament de l’aire
condicionat com indica la gràfica.
A

Llum verda encesa quan està
en funcionament		
B Regulador de la temperatura calor/fred		
C ( A ) Automàtic
( 0 ) Apagat
( I, II, III ) Nivell d´ intensitat del ventilador

cuidem de tu
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Timbre
En cas de necessitar ajuda no dubte a utilitzar el timbre
polsant la tecla A.
Només si es tractara d´una emergència
polse 2 vegades el timbre.
Pot utilizar la tecla B1
que es troba al mateix costat,
per encendre la llum del testamentari,
així com polsar la tecla B2 per a apagar-la.

Preguem que el llit de l’acompanyant es trobe
arreplega a les 8:00 a.m.

¡Gràcies per la seua col·laboració!
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Ajude’ns a protegir el
medi ambient

Per favor, deixe aquest
manual per a altres
pacients

www.marinasalud.es
Hospital de Dénia
Partida de Beniadlà, s/n
03700 Dénia
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Segona edició agost 2011

