
DILLUNS A DISSABTE DE 8 - 20 H
FESTIUS (No diumenges) 8 - 20 H
DIUMENGES TANCAT

CENTRALETA ( 24 h): 96849500
SECRETÀRIA ( 9-15 h): 962849665
SALA D´HEMODIÀLISI (8-19.30 h):
962849798
AMBULÀNCIES: 961281832

UBICACIÓ

1ª PLANTA - EDIFICI F
HOSPITAL FRANCESC BORJA

AVDA. DE LA MECIDINA, 6
46702 GANDIA

HORARI

ATENCIÓ TELEFÒNICA

Pla d' Acollida

Es troba vosté a la Unitat de Diàlisi  de

l 'Hospital Francesc de Borja de Gandia.  Els

membres d'aquesta unitat l i  donem la

benvinguda. L´objectiu del present

document és oferir-l i  informació sobre el seu

procés assistencial .  Aquest document no

substitueix la informació que li  pot oferir el

personal;  no dubte en preguntar si  necessita

qualsevol aclaració.

Ací es realitzen les sessions d´hemodiàlisi  a

pacients amb malaltia renal crònica. També

es realitzen sessions d´hemodiàlisi  a malalts

ingressats i  s´atén a pacients en programa

de diàlisi  peritoneal i  en programa

d'hemodiàlisi  domiciliària.  

 RECORDE!! !

Davant qualsevol símptoma o
problema ha d´avisar al personal
d´infermeria abans d´entrar a la
Unitat.  Si  té qualsevol problema
mèdic urgent fora de la sessió ha
d´acudir al servei d´Urgències
amb l´informe mèdic i  el  seu
tractament habitual.  

UNITAT DE DIÀLISI

Pot acudir a la unitat amb mitjans propis o
amb servei d'ambulància comunitària. Les
ambulàncies deixen els malalts a l´entrada
de Rehabilitació i després un zelador els
acompanya a la unitat de Diàlisi.

Els festius i dissabtes l' entrada i eixida es
du a terme per Urgències.

En cas de no precisar algun dia del servei                  
d´ambulàncies, es prega ho comunique al
telèfon de les ambulàncies, així com a la
secretària. 

TRANSPORT PER A DIÀLISI



ESTIC EN DIÀLISI. QUÈ FAIG?
 La Unitat de Diàlisi consta d'un corredor llarg on estan distribuïts diferents espais:

Organitzades en quatre torns de malalts:

Matí a les 8.45 h. 

Puntualment i de forma excepcional se li
pot canviar el torn sempre que hi haja
disponibilitat, parlant amb la supervisora. 

      > Dilluns - dimecres - divendres: 
         matí o vesprada.
      > Dimarts - dijous - dissabte: 
         matí o vesprada.

       i vesprada a les 14.45 hores.

HORARI SESSIONS DIÀLISI

A l’entrar està la finestra on els pot atendre la secretària (1).
En la part esquerra està la unitat de crònics on vostè rebrà el tractament (2).
En la part dreta es trobem els vestuaris (3), la sala d’espera (4) i els despatxos del metge/de la metgessa 
que atén la unitat (5) i la supervisora (6). Són un espai compartit amb altres

pacients.  
Disposen de 'taquilles' d'ús compartit.
La Unitat de Diàlisi no es fa responsable
dels objectes personals en cas de pèrdua o
robatori. Aconsellem no portar objectes de
valor. 
Disposa d´un timbre d´alarma que es pot
prémer en cas d´urgència (sagnat de la
fístula, mareig…).
Per accedir a la unitat cal posar-se un
pijama disponible en el vestuari i calces.
Llavar-se les mans abans d’entrar en la
Unitat.
Aplicar-se en les mans solució
hidroalcohòlica i després crema de mans.
Quan acabe el tractament deixe en els
llocs indicats els pijames utilitzats.

VESTUARIS

Esperen al vestuari i sala d' espera fins ser cridats dins la Unitat.
Respectar els horaris d´entrada.
El personal pesa a cada pacient a l' entrada i a l' eixida de cada sessió.
Recorde comunicar a infermeria si ha patit algun problema o incidència després de                 
 l´última sessió (calentura, vòmits, sagnat de la fístula...)
La connexió dels malalts serà en l´ordre que dispose el personal d' infermeria.
Si el personal mèdic i d' infermeria ho autoritzen , dins la Unitat els donaran un xicotet
esmorzar/berenar.
Poden portat llibres, tablet, e-book, mòbil... Recomanem l' ús d' auriculars.
El metge/la metgessa passa visita totes les sessions.
No poden passar els acompanyants dins de la Unitat.

                QUEDA PROHIBIT PORTAR MENJAR O BEGUDES DE FORA DE LA UNITAT

NORMES DINS LA SALA DE TRACTAMENT
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