




Benvinguda

Senyor/a,

Ingresseu a l’Hospital de Viladecans i tot el nostre equip 
professional us dóna la benvinguda.

El nostre compromís és oferir-vos una atenció personalitzada, 
amb la màxima qualitat assistencial. Desitgem que la relació 
amb nosaltres sigui satisfactòria i que es desenvolupi en un 
clima de confiança, respecte i cordialitat.

Llegiu amb atenció aquesta guia. Està adreçada tant a vosaltres 
com als vostres familiars i acompanyants, amb la intenció 
d’ajudar-vos a conèixer els serveis, l’organització i les normes de 
funcionament de l’hospital. 

L’Hospital de Viladecans és un centre hospitalari de titularitat 
pública que pertany a l’Institut Català de la Salut (ICS), i que, 
juntament amb l’Hospital Universitari de Bellvitge i la Direcció 
d’Atenció Primària Costa de Ponent, constitueix la Gerència Ter-
ritorial Metropolitana Sud.

L’hospital té la missió d’oferir una atenció de qualitat orientada 
a donar resposta a les necessitats dels pacients.

Tots els professionals de 
l’hospital estan a la vostra 
disposició per aclarir-vos 
qualsevol dubte, orien-
tar-vos o bé dirigir-vos a 
qui pugui fer-ho.



Admissió de pacients

Accés
El Servei d’Admissió de Pacients és situat a l’entrada principal 
de l’hospital.

Documentació
Heu de portar la targeta sanitària i el DNI.

Objectes personals
Podeu portar les vostres coses d’ús diari i els medicaments ha-
bituals. Dels objectes personals, com ara pròtesis dentals, audi-
tives, joies, ulleres, etc., heu d’ocupar-vos-en personalment o bé 
que se’n faci responsable algun familiar.

Canvi d’habitació
Demanem la vostra comprensió en cas que hàgiu de canviar 
d’habitació per motius de l’organització interna de l’hospital.

Serveis d’informació

Els punts d’informació 
general estan situats al 
vestíbul principal, a Urgències 
i Consultes Externes.

Telèfon 
936 590 111
La centraleta està operativa 
les 24 hores del dia.

www.viladecanshospital.cat



Visites

Acompanyants
Cada pacient pot estar acompanyat/da per una persona durant tot 
el dia, excepte de 9.00 h a 12.00 h. Durant aquest espai de temps, 
l’acompanyant ha d’abandonar l’habitació per permetre’n la neteja 
i facilitar la visita mèdica, les cures i els tractaments necessaris.

Horari de visites
L’horari de visita de familiars i amics és de 14.00 h a 21.00 h, de 
dilluns a diumenge. Durant les hores de visita no hi ha d’haver més 
de dues persones per malalt a l’habitació, que han d’estar identi-
ficades visiblement amb les targetes que se’ls donen. Aquesta és 
una mesura necessària per garantir el descans del pacient i el de 
la resta de persones ingressades. 

Infants
L’ambient hospitalari no és aconsellable per als infants. Per això, 
no es permet l’entrada a les habitacions de nadons ni de nens pe-
tits. Parleu amb la infermera perquè us indiqui com heu d’actuar 
en aquests casos.

Trucades telefòniques
Els familiars i amics han d’evitar les trucades telefòniques a partir 
de les 21.00 h.



Justificants

Per demanar qualsevol justificant d’estada a les unitats d’hospi-
talització, d’intervenció quirúrgica o de preoperatori, us podeu 
dirigir a la secretaria de planta, el centre de programació de 
Consultes Externes i també al servei d’informació del vestíbul 
d’entrada, en horari de 9.00 h a 21.00 h.

Si heu estat atès/esa a Urgències, també podeu sol·licitar els 
justificants en aquest servei.

Consentiment informat

El consentiment informat és un document que dóna informació 
prèvia sobre la major part de proves i teràpies. S’hi explica la 
malaltia, els efectes, riscos i beneficis del procediment diagnòs-
tic i/o terapèutic recomanat, i les alternatives.

L’objectiu és respectar el dret a l’autonomia del pacient i poder 
prendre decisions respecte els tractaments proposats.

El metge responsable ha de demanar el consentiment per poder 
realitzar el procediment.



Pacients amb patologia 
mèdica, 1a planta
Dies i hora: dilluns, dimecres i 
divendres, a les 13.30 h. 

Pacients amb patologia 
quirúrgica, 2a planta
Dies i hora: Cirurgia i Trauma-
tologia, de dilluns a diven-
dres, a les 11 hores; la resta 
d’especialitats, un cop finalit-
zada la visita mèdica.

Informació assistencial

Dret a rebre informació
La persona ingressada i les persones que aquesta designi com a 
portaveus tenen dret a rebre informació per part dels professionals 
mèdics i/o d’infermeria sobre l’evolució clínica del pacient, i les 
proves i els tractaments que se li facin.

El portaveu de la persona ingressada, designat entre els membres 
de la família o representants legals, és la persona responsable de 
rebre i transmetre la informació a les persones interessades.

Quan vulgeu rebre informació, adreçeu-vos a l’administratiu/iva 
assistencial que trobareu al control d’infermeria.

Sol·licitud d’informació

En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, les 
dades personals es destinen únicament a la finalitat medicosanitària que els usuaris requereixin. Per a qualsevol 
informació addicional, us podeu dirigir a la Unitat d’Atenció a la Ciutadania. 



Alta hospitalària

L’alta hospitalària es comunica amb la suficient antelació perquè 
pugueu avisar els vostres familiars. L’habitació haurà de quedar 
lliure abans les 12.00 h. 

En el moment de l’alta, el servei assistencial corresponent us 
proveeix de l’informe d’alta i d’altra documentació que pugueu 
necessitar.

Alta voluntària
Si voleu abandonar l’hospital abans que el vostre metge ho auto-
ritzi, haureu de signar un document anomenant Alta voluntària.

Atenció a la Ciutadania

La Unitat d’Atenció a la Ciutadania està situada a l’entrada prin-
cipal de l’hospital.

És la unitat encarregada d’atendre qualsevol problema, dubte, 
suggeriment o reclamació derivats de l’assistència prestada a 
l’hospital.



Fora de l’horari presencial, us podeu adreçar al taulell d’in-
formació del vestíbul d’entrada (fins a les 21 hores) i, a partir 
d’aquesta hora, al taulell d’informació que trobareu al Servei 
d’Urgències.

Podeu contactar, a més, per telèfon (936 319 514), correu elec-
trònic (uac.hv@gencat.cat) i a través de la pàgina web (www.
viladecanshospital.cat).

També disposeu de fulls de reclamacions, suggeriments i agraï-
ments en els diversos serveis de l’hospital.

Hospital silenciós

Està demostrat que el soroll als hospitals no solament és mo-
lest sinó que, a més, dificulta la recuperació dels pacients, aug-
menta el nivell d’estrès, disminueix la resposta immunitària i 
augmenta el dolor. El nostre objectiu és respectar al màxim el 
dret al descans de tots els pacients i per això us demanem que 
hi col•laboreu, juntament amb els vostres familiars i acompa-
nyants:

• Respecteu la política de visites 
del centre: els horaris i el nombre 
d’acompanyants.

• Parleu sempre en veu baixa i 
no feu sorolls innecessaris, ni a 
l’habitació ni als passadissos.

• Manteniu sempre baix el volum 
dels vostres dispositius mòbils.



Àpats

La dieta dels pacients es prescriu segons les indicacions mèdi-
ques. No prengueu res sense que ho sàpiga el personal d’infer-
meria, perquè podria perjudicar-vos.

Per raons d’higiene, no es guarden aliments en els frigorífics, ni 
s’escalfa menjar en els microones.

Atenent a la multiculturalitat dels pacients, es disposa de menús 
adequats per satisfer certes necessitats culturals i religioses.

Horari dels àpats
Esmorzar:  de 8.30 h a 9.00 h.
Dinar:  de 13.30 h a 14.30 h.
Berenar: 17.00 h.
Sopar:  20.00 h.



Abandonament de l’habitació

Podeu sortir de l’habitació o de la planta on esteu ingressat/da 
sempre que el vostre estat de salut ho permeti i sota la vostra 
responsabilitat. Si ho feu, ho heu de comunicar a l’equip assis-
tencial (infermer/a o metge/ssa).

No us recomanem que sortiu fora de l’edifici de l’Hospital ja que 
el centre no es pot fer responsable dels possibles incidents que 
us poguessin ocórrer.

Voluntats anticipades

El document de voluntats anticipades és el document en el qual 
podeu expressar lliurement les instruccions que voleu que es 
tinguin en compte sobre la vostra atenció sanitària quan us tro-
beu en una situació en què, per circumstàncies derivades del 
vostre estat físic i/o psíquic, no pugueu expressar la vostra vo-
luntat. 

El document s’adreça al metge responsable i us en podeu infor-
mar a la Unitat d’Atenció a la Ciutadania.

Servei religiós

Hi ha un servei d’assistència religiosa. Podeu trucar a l’extensió 
451 o contactar-hi a través del personal d’infermeria.

Disposeu d’un espai de reflexió multiconfessional a l’entrada de 
l’Hospital.



Servei de Seguretat

Es recomana no tenir cap objecte de valor a l’habitació. 

No obstant això, hi ha un servei de custòdia d’objectes de valor 
que podeu sol·licitar a la unitat on esteu ingressat/da.

L’hospital no es fa responsable dels objectes de valor no diposi-
tats al Servei de Seguretat.

Ascensors

Utilitzeu només els ascensors indicats per al públic. 

No utilitzeu els reservats per als pacients i personal de l’hospital.

Cafeteria

Hi ha una cafeteria a disposició dels familiars i acompanyants 
ubicada a l’accés exterior d’entrada al recinte hospitalari. 

Horari
De dilluns a divendres, de 7.30 h a 19.00 h.
Caps de setmana i festius, de 8.00 h a 19.00 h.

Hospital sense fum del tabac

Per raons sanitàries, està prohibit fumar dins del recinte hospi-
talari (incloses les cigarretes electròniques).



Drets i deures de la ciutadania
Carta de drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’aten-

ció sanitària. Carta aprovada amb caràcter de document programàtic 

pel Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya. 25/08/2015:

1. Equitat i no-discriminació de les persones
- Tenim dret a rebre una atenció sanitària equitativa, sense discriminació, que 

protegeixi les situacions de vulnerabilitat i amb un tracte respectuós.

- Tenim el deure de respectar i no discriminar el professionals, i també les altres 
persones usuàries del sistema sanitari. 

2. Protecció i promoció de la salut i prevenció de la malaltia  
- Tenim dret a disposar de seguretat ambiental i alimentària a l’entorn on vivim 

i rebre una educació en salut que ens permeti adoptar les mesures necessàries 
per protegir i promoure la salut individual i col·lectiva. 

- Tenim el deure de contribuir a la cura i la millora del nostre entorn, vetllar per 
la nostra salut i la de les persones que estan sota la nostra responsabilitat, 
evitar riscos per a la salut d’altres persones i fer un bon ús de les mesures 
preventives. 

3. Accés al sistema sanitari 
- Tenim dret a accedir als serveis i les prestacions sanitàries públiques en un 

temps adequat d’acord amb criteris clínics, a obtenir informació sobre les pres-
tacions del procés d’atenció, escollir professionals i centres sanitaris en l’aten-
ció primària, disposar d’informació sobre els temps d’espera i accedir a una 
segona opinió en casos d’especial transcendència. 

- Tenim el deure d’utilitzar de manera responsable les instal·lacions i els serveis 
sanitaris, així com respectar els horaris programats i les normes dels centres 
on ens atenen. 

4. Intimitat i confidencialitat 
- Tenim dret a preservar la nostra privacitat i intimitat en l’atenció, la confiden-

cialitat de la informació i la nostra llibertat ideològica i religiosa. 

- Tenim el deure de respectar la intimitat i la confidencialitat de les altres perso-
nes i la seva llibertat ideològica i religiosa. 

5. Autonomia i presa de decisions 
- Tenim dret a disposar de tota la informació i el suport necessaris per garantir 

la dignitat i l’autonomia en la presa de decisions respecte del procés d’atenció, 
per planificar les decisions anticipades i per poder viure el procés de final de 
vida d’acord amb el nostre concepte de dignitat. 



- Tenim el deure de coresponsabilitzar-nos del nostre procés assistencial i del 
d’aquelles persones que representem legalment, consensuant les decisions en 
cas de discrepàncies. 

6. Informació sanitària, documentació clínica i tecnologies de la informació i la  co-
municació (TIC)
- Tenim dret a disposar de la nostra informació sanitària de manera integrada, 

completa i segura. Rebre assessorament i recomanacions sobre la informació 
sanitària disponible a la xarxa.

- Tenim el deure de facilitar informació veraç sobre les nostres dades i fer un 
ús responsable de les noves tecnologies en relació amb la salut i el sistema 
sanitari. 

7. Qualitat i seguretat del sistema 
- Tenim dret a rebre una atenció sanitària de qualitat que garanteixi la conti-

nuïtat assistencial i la seguretat clínica i personal, com també a conèixer els 
medicaments i productes del pla de medicació, les preparacions de teixits i 
mostres biològiques i el nivell de qualitat dels centres assistencials. 

- Tenim el deure de facilitar l’actualització de dades de la història clínica i la 
correcta revisió del tractament, utilitzar correctament les prestacions i identifi-
car-nos mitjançant la documentació requerida per garantir la nostra seguretat 
clínica. 

8. Constitució genètica de la persona 
- Tenim dret a la confidencialitat de la informació del nostre genoma, gaudir 

dels avantatges derivats de les noves tecnologies genètiques i ser informats 
de les troballes inesperades derivades de proves genètiques. 

9. Investigació i experimentació
- Tenim dret a participar en projectes de recerca, no ser-ne exclosos, rebre’n la 

informació, donar-li consentiment previ, així com a conèixer el retorn de les 
investigacions i les iniciatives d’innovació del procés assistencial.

- Tenim el deure de complir les responsabilitats acceptades que es deriven de la 
participació en un projecte de recerca. 

10. Participació 
- Tenim dret a expressar l’opinió sobre el sistema sanitari i participar-hi com a 

agents actius, tant en el marc assistencial com de la investigació. 

- Tenim el deure de conèixer el sistema sanitari i estar-ne informats per exercir 
una participació responsable i amb representativitat col·lectiva.



Emergències

En cas d’incendi

• Cal comunicar-ho d’immediat a 
l’equip d’infermeria o trucar al 
Servei de Seguretat, extensió 444.

• Mantingueu la calma.

• Seguiu les indicacions del 
Servei de Seguretat o de l’equip 
assistencial.

• Si s’ha calat foc a la vostra roba, 
no correu, tireu-vos al terra i rodoleu.

• Si hi ha molt de fum, ajupiu-vos per respirar i aneu a quatre 
grapes. Tapeu-vos el nas i la boca amb un mocador humit.

En cas d’altres emergències

• Cal comunicar-ho immediatament a l’equip d’infermeria o tru-
queu al Servei de Seguretat, extensió 444.

• Mantingueu la calma i espereu l’arribada del Servei de Seguretat.

Durant la vostra estada i a causa de les obres que preveu el Pla 

director per a l’ampliació i reforma de l’Hospital de Viladecans, és 

probable que patiu algunes molèsties. Intentarem minimitzar-

les i us demanem disculpes per endavant.



Accessos i comunicacions
Accesos y comunicaciones

En transport privat 
En transporte privado

Des de la C-32: Sortida 50, Viladecans. 
Desde la C -32: Salida 50, Viladecans.

En transport públic: bus 
En transporte público: bus

VB1 Vilabús.

L80 i L81 Gavà – Barcelona - Plaça Espanya

L82 Gavà - L’Hospitalet - Santa Eulàlia

L85 Gavà - Cornellà - Sant Ildefons

L86 i 87 Viladecans – Barcelona - Plaça Espanya

L88 Sant Climent - Viladecans

L96 Sant Boi – Viladecans - Castelldefels

N14 Nit Barcelona – Viladecans - Castelldefels 
N14 Noche Barcelona - Viladecans - Castelldefels

En transport públic: tren 
En transporte público: tren

Des de Barcelona en direcció a Tarragona, amb 
aturada a l’estació de Gavà o de Viladecans,  
i viceversa. 
Desde Barcelona en dirección a Tarragona , con parada en la esta-
ción de Gavà o de Viladecans , y viceversa.

RECINTE 
LLIURE 
DE FUM
NO ESTÀ PERMÈS FUMAR 
NI ALS EDIFICIS NI ALS 
ESPAIS EXTERIORS

1 Admissions, hospitalització 
convencional i hospital de dia. 
Admisiones, hospitalización convencional 
y hospital de día.

2 Urgències, quiròfans i curta estada 
quirúrgica. 
Urgencias, quirófanos y corta estancia quirúrgica.

3 Consultes Externes. 
Consultas Externas.

4 Gabinets diagnòstics i gerència. 
Gabinetes diagnósticos y gerencia.


