
 

 

 

 
 

Haig d’ingressar a l’Hospital. Què haig de portar?  Per tramitar l’ingrés és 
imprescindible que presenti la seva Targeta Sanitària Individual  o document 
acreditatiu de la seva assegurança. És convenient que porti una bata , estris d’higiene 
personal  (pinta,  raspall de dents...) i sabatilles . Li recomanem que utilitzi sabatilles 

tancades i amb sola antilliscant  per evitar caigudes. L’hospital li subministrarà la camisa o 
pijama. 
                                                                         

Qui i quan m’informarà de la meva evolució?  El metge  l’informarà de dilluns a 
divendres, després del passi de visita que fan al matí. En el cas que sigui cap de 
setmana només rebrà informació si hi ha canvis importants en l’evolució de la seva 
malaltia. 

 
Puc estar acompanyat durant la visita del personal sanitari ? És important que durant el passi 
de visites els acompanyats surtin de les habitacions  i esperin a la sales d’espera de les 
plantes. 

 
Qui tindrà cura de la meva salut?  Durant les 24 hores del dia , vostè estarà atès per 
un equip de professionals sanitaris  que estaran a la seva disposició per a qualsevol 
cosa que necessiti, aplicant les cures necessàries que requereixi la seva malaltia. 
 

Puc portar menjar de fora de l’Hospital?  No. La dieta forma part del tractament, és 
per aquest motiu que no està permès portar aliments ni i begudes, excepte aigua. 

  
A quina hora es menja?  Els horaris des àpats són, aproximadament: esmorzar        a 
les 9:00 h., dinar a les 13:00 h., berenar a les 16:30 h. i sopar a les 19:30 h. 
 
On puc fumar?  Dins el recinte hospitalari –tant dins com a l’entorn exterior 

proper- està prohibit fumar.  També està prohibit l’ús de cigarretes electròniques. Si 
necessita ajuda, demani-ho al personal d’infermeria. Hi ha tractaments alternatius. 
 
Podem fer servir el llit del costat si està lliure?  No. Podem necessitar el llit per a un pacient en 
qualsevol moment. 
 
Com funciona el televisor?  És de pagament a excepció del Canal 1 , on trobarà informació del 
funcionament i els serveis que li oferim a l’Hospital. Funciona amb monedes, donat que és un 
servei gestionat per a una empresa aliena al centre. Us recomanem que el volum de l’aparell no 
molesti  a la resta de pacients. Seria convenient apagar-lo a  les 22 h. 
 

Puc rebre  visites?  Sí, però li recomanem que no hi hagi més de  dos persones 
alhora.  Preferentment durant la tarda i fins les 20:30 h. És convenient que els menors 
de 10 anys no accedeixin a les unitats d’hospitalització. Es recomana que mantingueu 
un to de veu baix per no molestar a la resta de pacients. Hi ha algunes unitats que 
tenen les visites restringides a una persona i en un horari determinat. 

 
On poden menjar els meus familiars i amics?  A la planta baixa hi ha una cafeteria  
oberta de les 7 h. a les 23 h.  
 
 

 
Respostes a les preguntes més                 

freqüents dels pacients 
 



 

 
 

 
Hi ha connexió a Internet?  A l’Hospital hi ha xarxa WIFI (TruetaObert) .    
 
 
 

Quan netegen l’habitació?  Es neteja diàriament. Amb tot, demanem la seva col·laboració per 
mantenir-la neta i endreçada. 
 
On puc comprar premsa o revistes?  Al vestíbul hi ha una botigueta  on pot trobar 
premsa i objectes de regal. 

 
Puc portar joies?  Li recomanem que deixi als seus familiars els objectes de valor . 
També hi ha un servei de seguretat , en cas que el necessiti. Li aconsellem que no els 
deixi a l’habitació. En cas de pèrdua, l’hospital no se’n farà responsable. 
 
Com sabré que puc marxar a casa?  L’alta serà comunicada pel metge, sempre que 
sigui possible, amb un dia d’antelació .  
 

 
Quina documentació em donaran a l’alta?  L’alta constarà de l’informe mèdic d’alta , 
l’informe d’alta d’infermeria  (si es precisa), recepta  mèdica (si es precisa) i la 
programació de visites  mèdiques futures (si es precisen) 

 
A quina hora haig de deixar l’hospital?  L ’habitació ha de quedar lliure a les 12:00 
hores , per tal que aquesta pugui ser netejada i preparada per a un altre pacient.  
 

 
TAMBÉ VOLEM QUE SÀPIGA QUE: 
 
L’hospital posa al seu abast la Unitat d’Atenció a l’Usuari, situada a l’entrada de l’hospital, 
on pot dirigir-se en cas que necessiti informació o  per manifestar qualsevol queixa o 
agraïment. 
 
Volem recordar-li que si vostè ho necessita hi ha treballadors socials, intèrpret  per facilitar la 
comunicació entre pacients estrangers i personal sanitari, voluntaris  de diferents associacions, i 
servei religiós . En el cas de precisar algun d’aquest serveis ho ha de fer a través del personal de 
la planta, a la Unitat d’Atenció a l’Usuari o al personal del Punt d’Informació. 
 
Si desitja més informació pot consultar la Guia de l’Usuari  que trobarà a l’habitació o visionar el 
Canal 1  del televisor on se li explica el funcionament dels serveis de l’Hospital Trueta i se li 
ofereix informació sanitària. En cas de qualsevol dubte pregunti al personal de la seva unitat. 

  
Els hi agraïm la seva col·laboració que repercutirà , sens dubte, en la qualitat 
assistencial i en el bon funcionament de la unitat.  
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