
Informació per l’usuari:

Metge

Planta

Núm. habitació

GUIA BREU de l’USUARI
Hospital Sociosanitari Francolí

Hospital Sociosanitari Francolí
C. Joan Pau II, 2 - 43005 Tarragona

Tel. 977 23 08 88 - Fax.977 22 09 94

admissionsfrancoli.gipss@gencat.cat  
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Drets:
-   Rebre   una   atenció   sanitària   equitativa,   sense   discriminació,   que  
protegeixi  les  situacions  de  vulnerabilitat  i  amb  un  tracte  respectuós.
-  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.
-  Accedir  als   serveis   i   les  prestacions  sanitàries  públiques  en  un   temps  
adequat   d’acord   amb   criteris   clínics,   obtenir   informació   sobre   les  
prestacions  del  procés  d’atenció,  escollir  professionals  i  centres  sanitaris  
en   l’atenció   primària,      disposar   d’informació   sobre   els   temps   d’espera   i  
accedir  a  una  2a  opinió  en  casos  d’especial  transcendència.
-  Preservar  la  nostra  privacitat  i  intimitat  en  l’atenció,  la  confidencialitat  de  
la  informació  i  la  nostra  llibertat  ideològica  i  religiosa.
-   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.
-  Disposar  de  la  nostra  informació  sanitària  de  manera  integrada,  completa  i  
segura.  Rebre  assessorament  i  recomanacions  sobre  la  informació  sanitària  
disponible  a  la  xarxa.
-   Rebre   una   atenció   sanitària   de   qualitat   que   garanteixi   la   continuïtat  
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.
-   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.
-   Participar   en   projectes   de   recerca,   no   ser-ne   exclosos,   rebre’n   la  
informació,  donar-hi  consentiment  previ,  així  com  a  conèixer  el  retorn  de  
les  investigacions  i  les  iniciatives  d’innovació  del  procés  assistencial.
-  Expressar  l’opinió  sobre  el  sistema  sanitari  i  participar-hi  com  a  agents  
actius,  tant  en  el  marc  assistencial  com  de  la  investigació.

Deures:
-  Respectar  i  no  discriminar  els  professionals,  i  també  les  altres  persones  
usuàries  del  sistema  sanitari.
-  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.
-   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.
-  Respectar  la  intimitat  i  la  confidencialitat  de  les  altres  persones  i  la  seva  
llibertat  ideològica  i  religiosa.  
-  Coresponsabilitzar-nos  del  nostre  procés  assistencial   i  del  d’aquelles  
persones  que  representem  legalment,  consensuant  les  decisions  en  cas  
de  discrepàncies.
-  Facilitar  informació  veraç  sobre  les  nostres  dades  i  fer  un  ús  responsa-
ble  de  les  noves  tecnologies  en  relació  amb  la  salut  i  el  sistema  sanitari.
-    Facilitar  l’actualització  de  dades  de  la  història  clínica  i  la  correcta  revisió  del  
tractament,  utilitzar  correctament  les  prestacions  i  identificar-nos  mitjançant  
la  documentació  requerida  per  garantir  la  nostra  seguretat  clínica.

-  Complir  les  responsabilitats  acceptades  que  es  deriven  de  la  participa-
ció  en  un  projecte  de  recerca.
-   Conèixer   el   sistema   sanitari   i   estar-ne   informats   per   exercir   una  
participació  responsable  i  amb  representativitat  col·lectiva.

DRETS I DEURES

CARTERA DE SERVEIS
Atenció hospitalària
                - Subaguts
              - Convalescència
              - Cures Pal·liatives
              - Llarga Estada
Atenció ambulatòria
                - PADES
              - UFISS Geriàtrica
              - UFISS Cures Pal·liatives
              - Consulta neurorehabilitació (Institut Guttmann)
              - Hospital de Dia
              - Serveis de Valoració de la Dependència (SEVAD)
              - Equip de Valoració i Orientació (EVO)
              - Consultes Externes
              - AGIS
Atenció complementària
                - Teràpia Ocupacional
              - Logopèdia   
              - Psicologia
              - Treball Social
              - Rehabilitació
              - Animació Sociocultural



AL LLARG DE LA SEVA ESTADA A L’HOSPITAL

Ingrés a planta:
El personal d’infermeria de planta el/la rebrà i li explicarà 
el funcionament de la unitat. 
El llit assignat i els possibles canvis es realitzen segons 
criteri organitzatiu i/o mèdic.
El dia que realitzi l’ingrés, el familiar de contacte, haurà 
de baixar a la Unitat d’Admissions per facilitar les dades 
personals del pacient, la targeta TSI, el DNI original i els 
telèfons de contacte dels familiars més propers, per tal 
que l’hospital pugui fer les gestions oportunes deriva-
des de l’ingrés.

Visites externes/proves programades:
És important que comuniqui a infermeria totes els visites 
externes i proves que tingui programades o que es 
produeixin durant l’ingrés.

Horari de visites:
Recomanem que l’horari de visites sigui de 9h a 21h.
Es permet un màxim de 2 acompanyants per pacient.

Acompanyament:
L’hospital disposa d’una cadira per usuari a cada habita-
ció per tal de facilitar l’acompanyament durant la nit.

Les visites de nens a l’hospital:
Es recomana limitar la visita de nens en la mesura del possible.

Alimentació del pacient:
Durant l’estada a l’hospital els pacients segueixen una 
dieta i un tractament establerts per la dietista i el metge. 
Aquesta dieta és la més beneficiosa per al seu estat de salut.  
Per no alterar la seva evolució, és convenient que no prengui 
cap mena d’aliment, ni begudes portades de l’exterior sense 
consultar-ho al personal mèdic o d’infermeria.
Horari aproximat dels àpats:
 - Esmorzar a les 9h     - Dinar a les 13h     - Sopar a les 19h
 - Suplement alimentari a les 23h (segons pauta mèdica)

Ús d’altres medicaments externs:
L’atenció sociosanitària assigna a cada pacient un tracta-
ment farmacològic en funció del seu diagnòstic.
Qualsevol addició o modificació externa del tractament 
pot alterar severament el procés de recuperació del 
pacient. No es permet, sota cap concepte, l’aportació de 
medicacions externes al pacient, sense el coneixement i 
conformitat del metge que l’atén.

Televisors:
Cada habitació disposa d’un televisor de pagament.  
Davant la Unitat d’Admissions, a la planta 0, hi ha una 
màquina on podrà escollir la tarifa més convenient. 
Horari de funcionament dels televisors: de 7 a 24h. 

Sortides eventuals:
Sempre que l’usuari necessiti sortir puntualment de 
l’hospital per raons justificades, caldrà l’autorització 
signada del metge responsable. 

L’ALTA
Alta hospitalària:
Es lliura a l’usuari un informe d’alta de tot l’equip de 
professionals assistencials que l’han atés.
Aquells pacients que requereixin un seguiment després 
de deixar la hospitalització: poden comptar amb els 
serveis de consultes AGIS (Avaluació Geriàtrica Integral), 
rehabilitació a domicili, Hospital de Dia i PADES.

PREALT atenció primària:
48h abans de donar l’alta al pacient, l’hospital envia la 
PREALT al centre d’atenció primària de l’usuari, on hi 
consten les actuacions que es recomana seguir a nivell 
d’atenció primària.

RECOMANACIONS
Utilització de les zones d’esbarjo:
És convenient que l’usuari faci ús de les zones d’esbarjo, 
passejant i descansant en la mesura que li sigui possible.
Les zones d’esbarjo es troben a la planta 0 i a les zones de 
jocs de taula, biblioteca i ordinadors de la 1a i 2a planta.

Articles d’ús personal i objectes de valor:
El malalt haurà de dur pel seu ús, els estris i productes 
d’higiene personal que pugui precisar. El centre no es 
responsabilitza dels articles d’ús personal, diners i altres 
objectes de valor que l’usuari pugui tenir a l’habitació.

Els regals de flors:
Es recomana abstenir-se de portar flors i plantes.

Animals:
No es permet l’entrada d’animals de companyia.

Fumadors:
Està prohibit fumar en tot el recinte de l’hospital, tal i 
com estableix la legislació vigent.

ALTRES SERVEIS D’INTERÈS

Servei d’Animació Sociocultural:
Contactaran amb vostè durant la seva estada a l’hospital.

Serveis extrahospitalaris - perruqueria i podologia:
A la Unitat d’Admissions li donaran informació dels serveis i 
dels preus.

Servei religiós:
L’hospital és una institució laica oberta a totes les religions. 
Conta amb la col·laboració de dos sacerdots catòlics que 
visiten a aquells pacients que ho desitgen, i celebren una 
missa catòlica cada dissabte  a les 18.00h a l’Hospital de Dia.

Banc de Sang:
El centre disposa de connexió permanent amb el Banc de 
Sang de l’Hospital Joan XXIII, per tal de poder atendre 
qualsevol necessitat al llarg del seu ingrés.

BENVINGUT A L’HOSPITAL SOCIOSANITARI FRANCOLÍ

Li donem la benvinguda i li agraïm la confiança que ens 
demostra en confiar-nos la seva salut.
Li desitgem una estada agradable entre nosaltres. 
En aquesta guia trobarà un conjunt d’informacions 
sobre el funcionament de l’hospital que li seran d’utilitat. 
Per qualsevol informació addicional que precisi, es pot 
adreçar a la Unitat d’Admissions i Atenció a l’Usuari.

 

La unitat combina tant les funcions administratives 
d’ingrés i altes, com l’atenció de les seves reclamacions, 
suggeriments i agraïments amb la finalitat de millorar la 
nostra qualitat de servei.

Ubicació: vestíbul principal de l’hospital,  planta 0. 

Horari: dies laborables de 8.00 a 20.45h
              dissabtes de 9.00 a 13.00h

Gestió d’ingrés a l’Hospital:
Amb la Targeta Sanitària i el DNI originals s’ha de dirigir a 
la UAU on disposen de l’ordre d’ingrés del seu metge. 
Després de complimentar els formularis corresponents 
l’indicaran la planta i el llit que se li ha assignat.

Unitat d’Admissions i Atenció a l’Usuari (UAU)

COM MOURE’S PER L’HOSPITAL

Direcció
Sala formació
WC
PADES
Sala Guttmann
Admissions / UAU
Rehabilitació
Perruqueria
Sala polivalent
Consultes
Hospital de Dia
Jardí
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PLANTA 0

PLANTA 1
PLANTA 2

Sala jocs i biblioteca
Control infermeria
WC
Zona interna personal
Sortida emergència
Habitacions ala sud
Habitacions ala nord

Primer contacte amb l’Hospital


