 HIGIENE DE MANS
És obligatori que, per evitar infeccions, els acompanyants es rentin les mans, al
entrar i sortir de l’habitació, amb les solucions alcohòliques que trobaran
distribuïdes per tota la Unitat.

 MESURES DE PROTECCIÓ
En cas que el seu familiar requereixi mesures de prevenció per tal d’evitar la
transmissió d’infeccions per ell o per altres pacients, l’equip d’infermeria els
informarà de les accions a prendre.
És obligatori l’ús de la mascareta quirúrgica. La mascareta és necessària mentre
estigueu dins del recinte hospitalari.

 PERSONA DE CONTACTE
Si necessiten contactar amb l’equip assistencial per algun motiu poden trucar a la
nostra secretària al telèfon 93 842 50 00 Extensió 2900
En cas de necessitar qualsevol tipus de justificant d’ingrés, també ho poden
sol.licitar en el moment de la visita.

www.fphag.org

Servei de Medicina Intensiva
Unitat de Cures Intensives

PRESENTACIÓ
La Unitat de Cures Intensives (UCI) és la zona de l’Hospital on estan ingressats els
pacients greus i aquells que requereixen atenció contínua. Disposa dels mitjans
humans i tècnics per atendre els pacients les 24 hores del dia.
La UCI de l’Hospital General de Granollers, dins del Programa d’Humanització, vol
facilitar l’acompanyament i participació en les cures als familiars dels pacients
ingressats.

 INGRÉS DEL PACIENT
En el moment de l’ingrés, s’acompanyarà a la família a la sala d’espera de la UCI
fins que s’acomodi el pacient a la Unitat i es realitzin les primeres cures d’ingrés.
Quan l’equip assistencial ho cregui oportú, s’ informarà a la família de l’estat del
pacient i, si és possible, es podrà passar a visitar-lo.

 HORARIS DE VISITES
Els pacients podran estar acompanyats d’una persona durant les 24 hores del dia.
Es permetrà durant els horaris de vista de 13 a 15 hores i de 18 a 20 hores l’accés
a l’habitació de dues persones com a màxim.
Per evitar l’acumulació de molta gent a la sala d’espera els preguem que només
vinguin les dues persones que accediran a l’habitació.
Aquesta normativa només es modificarà si l’estat del pacient així ho requerix.

 PARTICIPACIÓ EN LES CURES DELS PACIENTS
Per tal d’afavorir les cures del pacient, i sempre sota supervisió de l’equip
d’infermeria, els proposem una relació d’activitats a realitzar al seu familiar:
hidratació de la pell / massatge, lectura-parla, posar música, higiene personal
(ungles, afaitar si és possible, pentinar,...). Tot sempre amb el consens de l’equip
d’infermeria.
Cal garantir el descans dels pacients i no sortir de l'habitació, si no és necessari.
Cal fer silenci.

 INFORMACIÓ MÈDICA
L’equip mèdic informarà diàriament de l’estat del pacient.
L’horari d’informació mèdica es farà entre les 13.00 i les 15.00 hores.
En el cas de variació en l’estat del pacient o en cas que no es pugui fer la visita
presencial, es trucarà als familiars als telèfons que hagin deixat a l’ingrés.

 OBJECTES PERSONALS I DE VALOR
Durant l’estada al nostre servei el pacient només necessitarà un necesser amb els
seus estris d’higiene diària habitual.
Eviteu que el pacient tingui objectes de valor al centre. L'Hospital no es pot fer
responsable de la seva pèrdua.

