
COM PUC VEURE EL MEU FAMILIAR? 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Per evitar riscos, han de seguir les indicacions del personal de la Unitat i no 
manipular cap element que rodege el malalt. També han de desconnectar el 
telèfon mòbil.  

 

 No estàn permitides les visites de familiars menors de 12 anys d'edat. 
 

 Solament els visitants de malalts en aïllament que accedixen al servici hauran de 
col·locar-se peücs i bata.  

 

 En algun moment de la seua visita pot escoltar sons d'alarma.                                        
NO HA D'ESPANTAR-SE, perquè estos sons no indiquen necessàriament una 
urgència o emergència. 

 

 Podran romandre tres persones en l'habitació del malalt; eviten la rotació de 
familiars. El pacient ha de sentir-se acompanyat i recolzat psicològicament, però no 
és convenient que se li canse o se li sotmeta a una excessiva tensió emocional. 
Evite comentaris que puguen intranquil·litzar el/la pacient. 
 

 Durant la visita pot ocórrer que siga necessari abandonar la Unitat per a l'atenció 
urgent d'algun pacient; la visita quedarà finalitzada. 

ESTIC EN UCI,  
QUÈ HE DE FER? 

 
 Preguem siguen pacients i esperen 

en la sala d'espera fins que una 
persona de l'equip els informe; el 
pacient està sent tractat de forma 
urgent. 
 

 

 És important que ens proporcionen 
tota la informació possible sobre el 
pacient: informes clínics i 
tractaments crònics. 
 

 

 Haurà de deixar un o més telèfons 
de contacte per a tindre'ls sempre 
localitzats. Aconsellem que passen 
la nit en els seus domicilis, amb la 
qual cosa evitaran l'angoixa i                       
l’ esgotament. 
 

 

 Comuniquen al personal sanitari, 
en el cas que el pacient no estiga 
en condicions de fer-ho, si desitgen 
assistència religiosa. 

 
 
 Només es permetrà l'ús del telèfon 

mòbil als pacients en 
determinades circumstàncies. 

Quan l'estat del malalt ho permeta, 
podrà disposar de llibres, revistes o 
una ràdio amb auriculars, així com del 
seu rellotge o un altre objecte personal 
(dentadura, audiòfon o altres elements 
per a la neteja personal). 

 

 

Horari 
 de  

VISITES 
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 Pla d’ Acollida 

El seu familiar ha sigut ingressat en el 
servici de Vigilància Intensiva de 
l'hospital Francesc de Borja de 
Gandia.   
 
En esta àrea s'atén a pacients en un 
procés o amb una malaltia greu que 
requerix una vigilància contínua, un 
alt nivell de cures i un tractament 
específics. Ens trobem en la segona 
planta de l'hospital.  

UCI 
Unitat de Cures Intensives 

 

COM PUC REBRE INFORMACIÓ? 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
També rebrà informació: 
 
 En el moment d'ingrés del pacient 

en la Unitat. 
 

 En cas d'agreujament sobtat no 
previst i sempre que el metge 
intensivista ho crega oportú. D'ací 
la necessitat de romandre sempre 
localitzable. 
 

 NO es facilitarà cap tipus 
d'informació via telefònica, 
garantint així la confidencialitat del 
pacient. 

Informació mèdica  
 

     

Si tenen qualsevol dubte, poden 
preguntar al nostre personal. 
Estarem disposats a resoldre-les en 
qualsevol moment.  

Gràcies per la seua col·laboració. 

En el interior de la Unidad 


