 HIGIENE DE MANS
És recomanable que, per evitar infeccions, els acompanyants es rentin les mans
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.

 JUSTIFICANTS D’INGRÉS
En cas de necessitar qualsevol tipus de justificant d’ingrés, es poden posar en
contacte amb la Secretària de la Unitat de 13.30 a 15.30 hores
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Unitat de Cures Intensives
Servei de Medicina intensiva

 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, segons la gravetat, 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 de 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.

 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.

 HORARIS DE VISITES
 Matí: de 13.30 a 15.30 hores (únic horari en què s’informa la família)
 Tarda: de 20.00 a 22.00 hores
Es permetrà la presència de màxim 2 persones simultàniament per pacient.
L’entrada de menors es valorarà prèviament amb l’equip assistencial.

En el moment que l’equip assistencial ho cregui oportú la família podrà passar a
visitar el pacient i s’informarà, per part del metge, del seu estat.

 INFORMACIÓ MÈDICA
 ACOMPANYAMENT ALS PACIENTS
Per tal de facilitar el funcionament de la Unitat, els informem de la dinàmica:

 La família designarà un Cuidador Principal que podrà estar
acompanyant el pacient les 24 h. del dia exceptuant:
Matí: de 10.00 a 13.00 hores / Tarda: de 16.00 a 18 hores. En cas de
canviar la persona de Cuidador Principal, la família informarà a
l’equip d’infermeria.

 La porta de la UCI s’obrirà a les hores en punt perquè el Cuidador
Principal hi accedeixi. En cas que hagi de sortir per qualsevol motiu,
s’haurà d’esperar a la següent obertura de porta.

L’equip mèdic informarà diàriament de l’estat del pacient.
L’horari d’informació mèdica serà entre les 13.30 i les 15.30 hores.
En el cas de variació en l’estat del pacient, se’ls trucarà als telèfons (segons
ordre pactat amb vostès) que hagin deixat a l’ingrés.

 OBJECTES PERSONALS I DE VALOR
Per tal de facilitar el control dels objectes personals (pròtesis dentals o auditives,
ulleres i roba...) agrairem se’n facin càrrec vostès.

