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BIEN VI N G UTS  A
L’HOSPITAL SANITAS
C IMA

L’Hospital Sanitas CIMA està situat al número 33 del 
Passeig Manuel Girona, de Barcelona. La zona està 
molt ben comunicada amb la resta de la ciutat a través 
de els diversos transports públics, i també té un fàcil 
accés des de fora. Hospital Sanitas CIMA es troba molt 
a prop de l'Avinguda Diagonal i de l'Avinguda de 
Pedralbes.

Com arribar:
o Metro
Parada Maria Cristina (L3 Verda)
o Autobús
6: P. Manuel Girona - Poble Nou
16: Pl. Urquinaona - P. Manuel Girona
34: Sarrià - Virrei Amat
66: Sarrià - Plaça Catalunya
113: Barri de la Mercè
V3 Zona Franca - Can Caralleu 
H6 Zona Universitària - Fabra i Puig
o Cotxe
Sortida 9 de la Ronda de Dalt: Sarrià.
o Tram
Parada Maria Cristina
o  FGC
L6,S1,S2,S55 Sarrià
L8 Reina Elisenda

L'entorn, la qualitat dels professionals, l’excel•lència de 
les seves instal•lacions, la filosofia de servei i els 
continus controls de qualitat, fan de l’Hospital Sanitas 
CIMA un centre que va més enllà del concepte clàssic 
d'hospitalització.

UN HOSPITAL CONCEBUT 
PER TAL D’OFERIR-LI 
LA MILLOR CURA I 
UNA ATENCIÓ 
DETALLADA I PERSONAL



CARTA DE  DE  DRETS
D EL  PACIE NT

El pacient gaudirà dels drets que li atorga la Llei 41/2002, 

de 14 de novembre, bàsica reguladora de l'autonomia del 

pacient i dels drets i obligacions en matèria d'informació i 

documentació clínica (BOE 15-11-2002) i altra legislació 

dictada per al seu desenvolupament.

En aquest sentit:

o La dignitat de la persona humana, el respecte a la 

autonomia de la seva voluntat i a la seva intimitat 

orientaran tota l'activitat encaminada a obtenir, 

utilitzar, arxivar, custodiar i transmetre la informació i 

la documentació clínica.

o Tota actuació en l'àmbit de la sanitat requereix, amb 

caràcter general, el previ consentiment dels pacients o 

usuaris. El consentiment, que s’ha d’obtenir després 

que el pacient rebi una informació adequada, s'ha de 

fer per escrit en els supòsits que preveu la Llei.

o El pacient o usuari té dret a decidir lliurement, després 

de rebre la informació adequada, entre les opcions 

clíniques disponibles.

o Tot pacient o usuari té dret a negar-se al tractament, 

excepte en els casos determinats en la Llei. La seva 

negativa al tractament constarà per escrit.

o Els pacients o usuaris tenen el deure de facilitar les 

dades sobre el seu estat físic o sobre la seva salut de 

manera lleial i veritable, així com el de col•laborar en la 

seva obtenció, especialment quan siguin necessaris per 

raons d'interès públic o amb motiu de la assistència 

sanitària.

o Tot professional que intervé en l'activitat assistencial 

està obligat no només a la correcta prestació de les 

seves tècniques, sinó al compliment dels deures 

d'informació i de documentació clínica, i al respecte de 

les decisions adoptades lliure i voluntàriament pel 

pacient.

o La persona que elabori o tingui accés a la informació i 

la documentació clínica està obligada a guardar la 

reserva deguda.

Tanmateix:

o  El pacient té dret al respecte a la seva personalitat, 

dignitat humana i intimitat, sense que pugui ser 

discriminat per raons de tipus social, econòmic, moral 

o ideològic.

o El pacient té dret a la confidencialitat de tota la 

informació relacionada amb el seu procés, inclòs el 

secret de la seva estada en centres i establiments 

sanitaris, excepte per exigències que facin 

imprescindible el coneixement d'algun extrem. La 

informació relacionada amb la seva estada al centre 

sanitari serà custodiada de manera que es garanteixi la 

confidencialitat de la mateixa, complint la normativa 

relativa a la protecció de dades personals.

o El pacient té dret a rebre informació completa i 

continuada, verbal i escrita, de tot allò relatiu al seu 

procés, incloent-hi el diagnòstic, alternatives de 

tractament i els seus riscos i pronòstics, que serà 

facilitada en un llenguatge comprensible.



Cas que el pacient no vulgui o no pugui manifestament 

rebre aquesta informació, aquesta s’haurà de 

proporcionar als familiars o persones vinculades a ell, per 

raons familiars o de fet, llevat que el pacient ho hagués 

prohibit expressament i així s’acrediti.

o  El pacient té dret a la lliure determinació entre les 

opcions que li presenti el responsable mèdic del seu 

cas, sent necessari el seu consentiment exprés previ a 

qualsevol actuació, excepte en els següents casos:

- Quan la urgència no permeti demores i existeixi risc 

immediat greu per a la integritat física o psíquica del 

malalt i no és possible aconseguir la seva 

autorització, consultant quan les circumstàncies ho 

permetin als seus familiars o a les persones 

vinculades de fet a ell.

- Quan el NO seguir tractament suposi un risc per a la 

salut pública.

- Quan hi hagi imperatiu legal.

- Quan no estigui capacitat per prendre decisions. En 

aquest cas, el dret correspondrà als seus familiars o 

persones legalment responsables.

o  El pacient té dret a negar-se al tractament, excepte en 

els casos assenyalats en el punt 4, havent de sol•licitar 

llavors l'alta voluntària. Si no la signés, la direcció del 

centre sanitari, a proposta del metge responsable, 

podrà disposar l'alta forçosa en les condicions 

regulades per la Llei, sent d’aplicació en aquest sentit 

el que disposa l'article 20 de la Llei 41/2002, de 14 de 

novembre, bàsica reguladora de l'autonomia del 

pacient i de drets i obligacions en matèria d'informació 

i documentació clínica.

o  El pacient té dret a que se li assigni un metge, el nom 

del qual ha de conèixer, i que serà el seu interlocutor 

vàlid amb l'equip assistencial. Cas d’absència d’aquest, 

un altre facultatiu de l'equip n’assumirà la 

responsabilitat.

o  El pacient té dret a que quedi constància per escrit de 

tot el seu procés, aquesta informació i les proves 

realitzades constitueixen la història clínica.

o  El pacient té el dret d'accés, amb les reserves 

assenyalades en el paràgraf quart següent, a la 

documentació de la història clínica i a obtenir còpia de 

les dades que hi figuren. Els centres sanitaris regularan 

el procediment que garanteixi l’observança d'aquests 

drets.

o  El dret d'accés del pacient a la història clínica es pot 

exercir també per representació degudament 

acreditada.

o  El dret a l'accés del pacient a la documentació de la 

història clínica no es pot exercir en perjudici del dret 

de terceres persones a la confidencialitat de les dades 

que hi consten recollits en interès terapèutic del 

pacient, ni en perjudici del dret de els professionals 

participants en la seva elaboració, els quals es poden 

oposar al dret d'accés i reserva de les seves anotacions 

subjectives.

o  Els centres sanitaris i els facultatius d'exercici 

individual només facilitaran l'accés a la història clínica 

dels pacients morts a les persones vinculades a ell, per 

raons familiars o de fet, tret que el mort ho hagués 

prohibit expressament i així s’acrediti.



En qualsevol cas, l'accés d'un tercer a la Història Clínica 

motivat per un risc per a la seva

salut es limitarà a les dades pertinents. No es facilitarà 

informació que afecti la intimitat del mort ni a les 

anotacions subjectives dels professionals, ni que 

perjudiqui tercers.

o  El pacient té dret a que no es realitzin en la seva 

persona investigacions, experiments o assaigs clínics 

sense una informació sobre mètodes, riscos i objectius. 

Serà imprescindible l'autorització per escrit del pacient 

i l'acceptació per part del metge dels principis bàsics i 

normes que estableix la Declaració d'Hèlsinki. Les 

activitats docents requeriran, tanmateix, consentiment 

exprés del pacient.

o  El pacient té dret al correcte funcionament dels serveis 

assistencials i administratius, i a que l'estructura de la 

institució proporcioni unes condicions acceptables 

d'habitabilitat, higiene, alimentació, seguretat i 

respecte a la seva intimitat. El pacient té dret, cas 

d'hospitalització, a que aquesta incideixi el menys 

possible en les seves relacions socials i personals. Per 

això, l'hospital facilitarà un règim de visites el més 

ampli possible i l'accés als mitjans i sistemes de 

comunicació i cultura.

o  El pacient té dret a rebre tota la informació desitgi 

sobre els aspectes de les activitats assistencials que 

afectin el seu procés i situacions personals.

o  El pacient té dret a conèixer les vies formals per 

presentar reclamacions, queixes, suggeriments, i, en 

general, per comunicar-se amb l’administració de les 

institucions. Té dret, tanmateix, a rebre una resposta 

per escrit.

o  El pacient té dret a causar alta voluntària en tot 

moment després de signar el document corresponent, 

excepte en els casos recollits en el apartat 4 de la carta 

de drets del pacient.

o  El pacient té dret a esgotar les possibilitats raonables 

de superació de la malaltia. L'hospital o centre mèdic 

proporcionarà l'ajuda necessària per la seva preparació 

davant la mort en els aspectes materials i espirituals.

o  El pacient té dret a que les institucions sanitàries 

proporcionin:

- Una assistència tècnica correcta, amb personal 

qualificat.

- Una assistència tècnica correcta, amb personal 

qualificat.

- Una assistència amb els mínims riscos, dolor i 

molèsties psíquiques i físiques.



o  El pacient té el deure de col•laborar en el 

compliment de les normes i instruccions establertes 

en les institucions sanitàries.

o  El pacient té el deure de tractar amb el màxim 

respecte al personal de les institucions sanitàries, als 

altres malalts i als seus acompanyants.

o  El pacient té el deure de sol•licitar informació sobre 

les normes de funcionament de la institució i canals 

de comunicació (queixes, suggeriments, 

reclamacions i preguntes), si és que els vol utilitzar.

o  El pacient té el deure de cuidar les instal•lacions i de 

col•laborar en el manteniment de l’habitabilitat de les 

institucions sanitàries.

o  El pacient té el deure de signar el document d’alta 

voluntària en els casos de la "NO ACCEPTACIÓ" dels 

mètodes de tractament.

o  El pacient té el deure de responsabilitzar-se de l’ús 

adequat de les prestacions ofertes pel sistema 

sanitari, fonamentalment pel que fa a la utilització de 

serveis, procediments de baixa laboral o incapacitat 

permanent i prestacions farmacèutiques i socials.

o  El pacient té el deure d'utilitzar les vies de 

reclamació i suggeriments.

o  El pacient té el deure d'exigir que es compleixin els 

seus drets

CARTA DE  DE URES
D EL  PACIE NT



D ISTR IBUCIÓ  DE  LES  
D EPENDÈ NCIES  DE  L ’HOSP ITAL

EDIFICIO LA MASÍA

EDIFICI PRINCIPAL

Planta 0

o Recepció i Admissions

    o Traumatologia

    o Oftalmologia

    o Cafeteria / Restaurant

Planta 1

o Consultes Externes

Planta 2

o Unitat d'Obstetrícia i Neonatologia

o Habitacions 201 a 207

Planta 3

o Ginecologia

o Pediatría

o Medicina Interna

o Cardiologia

o Consultes Externes

Planta 4

o Habitacions 401 a 418

Planta 5

o Habitacions 501 a 516

Planta 6

o Habitacions 601 a 614

Planta -1

o Urgències

    o Laboratori d'Anàlisis Clíniques

    o Diagnòstic per la Imatge

    o Endoscòpia

    o Bloc Quirúrgic

    o UCI

Planta 0

o Fisioterápia

Planta 1

o Consultes Externes

Planta 2

o Consultes Externes

o  Reproducció Assistida

o  Auditori

EDIFICI SANT OT



S ISTEMA OPE RAT IU  
DE  L ’HOSP ITAL

P READMISS I Ó
La preadmissió la sol•licita el seu metge. Només els metges 

acreditats per la direcció del centre poden ingressar pacients a 

l'Hospital CIMA. 

El metge l'informarà sobre els temes mèdics i requerirà que li 

doni el seu consentiment per realitzar el tractament o  

intervenció. Cas de necessitar anestèsia haurà de signar el 

"consentiment informat d'Anestèsia".

D'altra banda, també l'informarà de:

o Preoperatori.

o Preparació abans de la intervenció o tractament.

o Requisits econòmics.

o Pressupost del tractament o autorització de l'asseguradora.

Si vostè requereix hospitalització, el metge li indicarà el dia i hora 

d'aquesta, tot avisant prèviament al departament de 

Programació Quirúrgica. 

Abans d'acudir al centre, és aconsellable que confirmi dia i hora 

d'ingrés a través de la secretària del seu metge o directament al 

departament d'Admissions.

A DMISS IÓ
El dia de l'ingrés adreceu-vos al taulell d'informació situat al Hall 

de la planta baixa, de l'edifici principal, allà us indicaran on 

realitzaran els tràmits d'admissió.

L'horari del Departament d'Admissió és de 07:30h a 21:00h de 

dilluns a divendres, i de 08:00h a 14:00h dissabtes, però cada 

cas es tractat de manera personalitzada per a comoditat del 

pacient.

La documentació necessària per poder preparar i tramitar 

l’ingrés és la següent:

o DNI o Passaport.

o Consentiment informat de la intervenció i el d’anestèsia, si fos 

necessari.

o Documentació assistencial.

o Documentació econòmica o autorització de l'asseguradora 

mèdica.

En absència d'autorització de l'asseguradora, el pacient haurà 

d'abonar la totalitat del tractament pressupostat. En el moment 

de l'ingrés se li sol•licitarà que completi les seves dades 

personals, quedant protegides expressament sota la Llei de 

Protecció de Dades, al mateix temps se li sol•licitarà el seu 

consentiment.

El pagament de les despeses equivalents a l'estada es podrà 

efectuar en efectiu (fins a 2.500 €), targeta de crèdit o 

transferència bancària.

Què ha de portar?

o Estris personals. Es recomana no dur objectes de valor

o Pijama

P AC IENTS  A  L 'UC I
L'UCI està situada a la planta -1, a la zona d'Urgències. L’horari 

d'informació mèdica és de 13:00 a 15:00 h. Per motius de 

privacitat no es facilitarà informació per telèfon.

L'horari de visites als pacients és de 7:00 a 8:00 h., De 13:00 a 

15:00 h. i de 19:00 a 21:00 h. i estan restringides dins el Box a 

només un acompanyant. Per facilitar el descans, no s'admetrà la 

presència de cap acompanyant durant la nit.

Poden dur els articles bàsics d'higiene del pacient, així com 

lectura i aparells de ràdio. Tots els aparells electrònics quedaran 

limitats en funció del risc d’interferència amb els aparells de 

monitorització de la Unitat. Tanmateix, s'agraeix que, amb la 

finalitat de conservar el ambient confortable de l'Hospital, 

s'apaguin els mòbils o es silenciïn.

Amb la intenció de respectar la intimitat dels altres pacients, no 

es permet romandre fora dels boxs. Si desitja quelcom, utilitzi el 

timbre que hi ha dins del box i serà atès immediatament. 

Cas que un pacient hospitalitzat sigui traslladat a la UCI, els 

acompanyants hauran d'abandonar l'habitació que ocupaven.

H AB ITAC IONS

L'Hospital CIMA posa a la seva disposició 55 habitacions. 

Aquestes tenen un llit ergonòmic elèctric. Al capçal d'aquest 

trobarà els interruptors de llum i el comandament per

comunicar-se amb el Servei d'Infermeria. Per a qualsevol petició, 

li preguem que utilitzi aquest sistema d'avís.

Totes les habitacions estan equipades amb bany privat, telèfon, 

televisió i sofà llit per a l'acompanyant. Cas que vostè ho 

requereixi, podrà disposar d'una caixa forta per dipositar les 

seves pertinences a la planta baixa, pot sol•licitar informació  a 

Recepció.

Si un acompanyant desitja quedar-se una nit, demani-ho a 

Infermeria, que s'encarregarà de que preparin el llit.

El cost del llit d'acompanyant serà assumit pel pacient en funció 

de la cobertura de la seva mútua. El pacient privat assumirà 

aquest cost en tot cas. Si voleu connectar amb la xarxa WiFi 

gratuïta que ofereix el centre, pot sol•licitar la clau a Infermeria.



ÀP ATS  DELS  PAC IENTS
La dieta que estableix el seu metge és la que afavoreix la seva 

recuperació. Totes les nostres dietes estan assessorades per un 

metge endocrí i un dietista.

Els pacients que no requereixin una dieta especial, podran 

escollir el menú que se'ls facilitarà diàriament a l’habitació. Per, 

algun extra o prendre alguna cosa fora dels horaris establerts, li 

preguem que ho comuniqui al Servei d'Infermeria. Si no hi ha cap 

contraindicació, se li servirà a l'habitació. Les peticions es 

contemplaran com a despeses extres i es liquidaran 

conjuntament amb la factura.

Els horaris dels àpats

o Esmorzar: de 7:30 a 08:15 hores

o Dinar: de 13:15 a 14:15 hores

o Berenar: de 17:00 a 17:30 hores

o Sopar: de 19:15 a 20:15 hores

Dinar acompanyants

Els acompanyants que vulguin dinar a l'Hospital poden fer-ho al 

restaurant situat a la planta 0. Si l'acompanyant desitja que se li 

serveixi el dinar a l'habitació hi ha a la seva disposició un servei 

d'habitacions trucant a l'extensió 195.

Aquest servei comporta el pagament d'un suplement a afegir al 

preu de la comanda a cafeteria.

El cost de l’àpat de l'acompanyant serà assumit pel pacient, en 

funció de la cobertura de la seva mútua. Consulti amb la seva 

asseguradora. El pacient privat assumirà aquest cost en tot cas.

V IS ITES  I  ACOMPANYANTS
Totes les habitacions disposen d'un sofà-llit per a l’acompanyant.

Pel benestar dels pacients no han de romandre en la habitació 

més de dues persones. El silenci és imprescindible i les visites de 

nens no són aconsellables.

L'horari de visites als pacients ingressats no està restringit, però 

es recomana que es realitzin entre les 9:00 i les 21:00 hores. 

Cada planta d'hospitalització disposa de una sala d'estar.

FUM ADOR S
D'acord amb la Llei 42/2010 de 30 de desembre 2010 està 

prohibit fumar a tot el recinte hospitalari.

S EG UIM ENT
Durant l'estada del pacient al centre, el seguiment el realitzarà el 

metge. Aquest l'informarà sobre el diagnòstic, tractament, 

l'avanç de la seva malaltia o postoperatori, cas que se li hagi 

practicat una cirurgia.

Si es tracta d'un pacient amb cirurgia amb ingrés sortirà de CIMA 

amb la data de la propera visita i l'informe del seu metge.

Si es tracta d'un pacient amb cirurgia ambulatòria sortirà del 

centre amb un full de recomanacions prescrites pel seu metge, i 

ajustades al tipus de cirurgia practicada. 

ALTA  M ÈDIC A
L'alta mèdica depèn de la decisió del seu metge. Un cop disposi 

de l’informe pertinent, haurà d’abandonar l’habitació abans de les 

10:00 hores. Passada aquesta hora se'l considerarà pacient privat 

i se li aplicaran les tarifes oportunes.

Si l’alta es produeix després de les 10:00 fins les 16:00 hores, es 

genera un càrrec de Mitja Estada. Si es produeix més tard 

d’aquesta hora es generarà d'una Estada completa.

L'abonament de les despeses addicionals no contemplades al 

pressupost liquidat inicialment es farà a la Planta 0, al 

Departament d'Admissió. Abans d'abandonar l'Hospital cal

efectuar el pagament de la factura. En aquesta se li detallaran:

o  Despeses mèdiques

o  Despeses de l'Hospital, en cas que n'hi hagi

La factura podrà ser abonada a través de 3 mètodes:

o  Metàl•lic (fins a un màxim de 2.500 €)

o  Targeta de crèdit

o  Transferència



AC C ES IB IL ITAT  DE  L 'H OS P ITA L
Les instal•lacions de l'Hospital Sanitas CIMA estan lliures de 

barreres arquitectòniques i concebudes perquè els pacients amb 

discapacitat se sentin completament integrats. Per això, des del 

principi s'ha tingut en compte la comoditat de tots els nostres 

pacients, tot construint habitacions amb banys totalment equipats 

i amplis passadissos.

Hospital Sanitas CIMA ha obtingut la Certificació de Sistema de 

Gestió d'Accesibilitat Universal, atorgat per AENOR.

ÀP ATS  P ER  ALS  
AC OM P ANYANTES  
Existeix un Servei d’Àpats per acompanyants de les persones que 

tenen discapacitat i nens, que caldrà sol • licitar a Infermeria o 

directament al Restaurant.

La despesa corresponent s'abonarà en el moment que es serveixi 

l'àpat.

S ER VE I  D 'H AB ITAC IONS  
P ER  AC OM P ANYANTS  
L'hospital els ofereix la possibilitat de fer el llit de l'acompanyant 

en un horari de 19:00 h. a 22:00 h. La cambrera (Personal de 

neteja) entrarà a l'habitació per preguntar si desitgen que se li faci 

el llit a l'acompanyant. 

TELEV IS IÓ
Totes les habitacions disposen de televisió amb tots els canals 

habituals de TDT.

TELÈFON
La vostra habitació disposa d'un número de telèfon directe des de 

l’exterior que està indicat en l'aparell. Si marca el 00, obtindrà línia 

exterior sense necessitat d'esperar to. El control de trucades es 

realitzarà per tarificació automàtica.

TELÈFONS D'INTERÉS:

Atenció al Pacient

o Extensions 131 i 113

Admissions

o Extensions 136, 140, 145

Servei d'Habitacions (Cafeteria)

o Extensió 195

Per a trucades a l'exterior marqui 00 davant del número al qual 

truqui.

AL  SERVE I  DEL
SEU BENESTAR



PLA NTES  I  FLORS
Es recomana un màxim de 2 rams de flors simultàniament per 

habitació. Per qüestions d'higiene no s’admeten plantes amb terra 

a les habitacions.

AN IMALS
Per motius sanitaris, queda prohibida l'entrada d'animals. Les 

persones invidents que acudeixin soles a la consulta tindran a 

seva disposició el servei del personal de CIMA perquè els 

acompanyi, els gossos pigall que els acompanyen no podran tenir 

accés, en cap cas, a les zones restringides, quedant sota la 

guàrdia i custòdia del personal de seguretat del Centre.

OBJ ECTES  DE  VALOR
El centre disposa d'una caixa forta a disposició dels usuaris. CIMA 

només es fa responsable de les absències o danys que puguin 

produir-se en els objectes personals custodiats en aquesta caixa. 

En qualsevol cas, es recomana no deixar objectes de valor a

l'habitació.

CA FETER IA/RESTAURANT
La cafeteria / restaurant està situada a la planta 0, s'accedeix des 

de l'exterior, pel carrer Eduardo Conde.

L'horari de cafeteria és de dilluns a divendres de 7:00 a 20:00 h. 

El servei de restaurant al migdia és de 13:00 a 16:00 h.

Dissabtes i diumenge de 9:00 a 16:00 h.

L'Hospital posa també a la seva disposició màquines de menjar i 

begudes a la Planta -1, a tocar del Servei d'Urgències; i de 

begudes a la Planta 4, a la sala d'espera.

ALTRES  SERVE IS
El departament d'Atenció al Client posa a la seva disposició la 

opció de contractar un servei de taxi perquè li reculli, així com 

sol•licitar informació sobre restaurants, hotels o botigues 

properes a l'Hospital.

EL NOSTRE OBJECTIU:

OFERIR ELS MÀXIMS

NIVELLS DE QUALITAT



ATENCIÓ MÈDICA

A més de l'equip que l'atén a vostè, hi ha un equip de 

guàrdia durant les 24 hores del dia per qualsevol 

eventualitat que detecti el personal d’Infermeria.

INFERMERIA

La seva funció principal és la cura integral de tots i de cada 

un dels malalts de l'Hospital. A la capçalera del seu llit 

disposa d'un sistema de comunicació amb el Control 

d'Infermeria, que està disponible les 24 hores. Utilitzi’l 

sempre que ho necessiti, ens ajudarà a millorar el servei.

ATENCIÓ AL PACIENT

Existeix un Departament d'Atenció al Pacient disposat a 

solucionar qualsevol qüestió que, en relació amb la seva 

situació, vostè li plantegi.  

L'horari és de dilluns a dijous de 09:00 h a 19:00 h.

Divendres de 09:00 h. a 18:00

AL  SERVE I  DE  
L A  SEVA SALUT



ESPEC IAL I TATS  MÈDIQUES
o Al•lergologia

o Andrologia

o Aparell Digestiu

o Biologia de la Reproducció

o Cardiologia

o Dermatologia

o Diagnòstic per la Imatge

o Endocrinologia

o Ginecologia i Obstetrícia

o Hematologia

o Medicina de l'Esport

o Medicina de Família

o Medicina Estètica

o Medicina Intensiva

o Medicina Interna

o Medicina Preventiva

o Neurofisiologia Clínica

o Neurologia

o Pneumologia

o Oncologia Mèdica

o Pediatria

o Psicologia Clínica

o Psiquiatria

o Reproducció Assistida i Esterilitat

o Reumatologia

o Dietètica i nutrició

UN ITATS
o Unitat d'Alteracions del Son

o Unitat de Fatiga Crònica i Fibromiàlgia

o Unitat d'Atenció al Viatger

o Unitat d'Obstetrícia i Neonatologia

o Unitat d'Osteopatia

o Unitat de Medicina Digestiva Preventiva

o Unitat de Medicina Embrionària

o Unitat de Patologia Mamària

o Unitat de Incontinència Urinària

o Unitat de Cirurgia Làser

o Unitat de Làser Verd

o Unitat de Litotrícia

o Unitat de Revisions Mèdiques

o Unitat d'Endoscòpia Digestiva

o Unitat del Son Infantil

ES P EC IAL ITATS  QUIR ÚRGIQU E S
o  Anestesiologia i Reanimació

o  Angiologia i Cirurgia Vascular

o  Cirurgia Cardíaca

o  Cirurgia General i Digestiva

o  Cirurgia Maxil•lofacial

o  Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

o  Cirurgia Plàstica, Estètica i Reparadora

o  Cirurgia Toràcica

o  Neurocirurgia

o  Oftalmologia

o  Otorinolaringologia

o  Urologia

M ÈTODES  D IAG NÒS T IC S
o Anàlisis Clíniques

o Densitometria

o Ecografia

o Mamografia

o Ortopantomografia

o Radiologia Intervencionista

o Radiologia Convencional

o Ressonància Magnètica (RM)

o Tomografia Computeritzada (TC)

ESPEC IAL ITATS  MÈDIQUES ,  
UN ITATS  I  MÈTODES  D IAGNÒST ICS



ID ENT IF ICACIÓ  DE  TOT  EL  
P ERSONAL  DE  L 'HOSP ITAL
El personal de l'Hospital va identificat amb una targeta amb el seu 

nom, cognoms, categoria professional i fotografia, en què s’indica 

el servei al qual pertany.

CANVIS  DE  TORN
L'assistència a totes les Unitats d'Hospitalització és de 24 hores de 

forma continuada, cada dia de l'any, per això hi ha torns de treball 

distribuïts en matí, tarda o nit.

LOCAL ITZACIÓ  DE  LA  INFERM ER A
A la capçalera del seu llit té el sistema de crida a la infermera. 

Quan l’utilitzi reflectirà la seva crida al busca. La infermera atendrà 

la seva crida de forma immediata mitjançant el telèfon i 

contestarà a la seva demanda, cobrint les seves necessitat en tot 

moment.

Ha de respectar la intimitat de la resta dels pacients, per això la 

porta de l'habitació ha de romandre tancada. Els familiars han 

d'evitar romandre als passadissos.

TASQUES  
D ’ORGANITZACIÓ  
DURANT LA  
SE VA ESTADA

Ens esforcem perquè la seva estada entre 
nosaltres li resulti altament satisfactòria i, 
en tot cas, ens ajudarà molt que ens faci 
arribar l'opinió que li mereix l'assistència
mèdica i el tracte personal que ha rebut en 
aquest hospital.

Segurament vostè ja sap que el quadre mèdic de l’Hospital 

Sanitas CIMA està format per prestigiosos especialistes, tots ells 

metges de provada capacitat i contrastada experiència.

L'Hospital Sanitas CIMA s'emmarca en la política hospitalària de 

Sanitas, i és la millor expressió de la seva aposta per la qualitat 

assistencial i per la incorporació de la darrera tecnologia 

aplicable a la Medicina.

A l'Hospital Sanitas CIMA, tot el personal de totes les activitats 

està triat amb els mateixos criteris de selecció i treballa amb 

idèntic nivell d'eficiència. El nivell professional de tot el nostre 

personal comporta la millor garantia per a vostè i representa un 

orgull per a l’Hospital

UN  GRAN 
QUADRE MÈ DIC  
AL  SEU  SERVE I



¿QUINA MENA DE PARTS ES 
REALITZEN?

Podràs escollir el tipus de part que vulguis. Els parts que 

es realitzen són:

o
 Part Humanitzat: atenció individualitzada a cada dona,   

   afavorint la mínima intervenció durant el part.

o
 Part induit: part programat per alguna condició mèdica  

   requerida o retard en la data establerta.

o
 Cesàrees: part en el qual es practica una incisió 

   quirúrgica a l'abdomen i l'úter de la mare per extreure   

   el nadó.

ABAST DE LA UCI NEONATAL

En cas que el seu fill necessiti ser derivat a la UCI 

Neonatala, podrà ser atès en cas de Nivell II > 32 

setmanes > 1,5 Kg. Si precisa trasllat, l'hospital de 

referència serà l'Hospital Sant Joan de Deu, ubicat al 

Passeig Sant Joan de Deu, 2.

RÈGIM DE VISITES

Podràs visitar el teu familiar les 24h., ara bé, com a la 

resta d'àrees de l'Hospital CIMA, es recomana que les 

visites es limitin de 9.00 a 21.00 En cas d'ingrès a la UCI 

Neonatal, el règim de visita serà limitat, a excepció de les 

mares que vagin a alletar.

PREPARACIÓ AL PART

Els cursos de preparació al part abasten tota mena de 

temes relacionats amb el part: tècniques de respiració, 

maneig del dolor, quins són els signes d'alarma, com té 

lloc el part, etc...

Generalment comencen quan estàs al tercer trimestre 

d'embaràs, tot i que en alguns casos es pot començar 

abans. La Preparació al Part del Campus CIMA es realitza 

al Milenium Centre Mèdic Balmes, que està ubicat al 

carrer Balmes, 111, 08017, Barcelona.

Els informem que determinades proves o actuacions 

mèdiques al nadó poden no quedar cobertes en cas que 

aquest no estigui donat d’alta a la asseguradora.

Preguem es posin en contacte amb la seva companyia 

asseguradora per tal d’aclarir qualsevol dubte al respecte 

i donar d’alta al nadó si així ho desitgen.

Els hi recordem que qualsevol despesa que no inclosa a 

l’esmentada cobertura haurà de ser abonada 

directament pel pacient abans d’abandonar l’Hospital.

L'Hospital Sanitas CIMA creix per continuar oferint el millor servei 

als seus clients. Per això, s'ha dut a terme una remodelació de 

l'hospital per poder allotjar un avançat i complet Servei 

d'Obstetrícia i Neonatologia, que s'ubica a la Planta 2 de l'edifici 

principal de l'Hospital i compta amb un total de 700 m22.

LA NOVA INFRAESTRUCTURA

Les noves instal·lacions compten amb:

o
 7 habitacions individuals, casacuna amb un sofà llit per 

   acompanyants

o
 3 sales de parts

o
 1 quiròfan de cesàrees

o
 UCI neonatal les 24 hores amb zona de lactància

TINGUIS O NO UNA ASSEGURANCA  
SANITAS
 
Podràs donar a llum a l'Hospital CIMA si tens una assegurança de 

Sanitas o d'altres asseguradores amb concert amb l'Hospital per 

aquest servei.

UN ITAT  
D 'OBSTETR ÍC IA  I  
N EONATOLOGIA



DOCUMEN TAC IÓ  C L ÍN IC A
La documentació mèdica generada durant el seu episodi assistencial forma part de la seva

Història Clínica, i és custodiada per l'Hospital d'acord amb la política de seguretat i

confidencialitat del centre.

Tota la documentació mèdica aportada per vostè, se li retornarà en el moment de l'alta.

Per garantir i protegir les seves dades personals, i en compliment de la llei Orgànica

15/1999 de 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter personal, si vol algun

document de l'arxiu, és imprescindible fer la sol•licitud amb antelació.

Si és el pacient qui fa la sol•licitud haurà d'aportar el seu DNI per verificar la seva identitat.

Cas que la petició la faci una altra persona, aquesta aportarà, a més de l'autorització

del pacient, còpia dels DNI de tots dos. Igualment el resultat de les proves realitzades és

confidencial i requereixe d’autorització si les recull una altra persona diferent del pacient.

S ISTEMA  DE  G ES T IÓ  DE  LA  QUAL ITAT
Disposem d'un Sistema de Gestió Ambiental implantat, segons la norma UNE-EN-ISO

-14.001, Que reconeix l'harmonització de la prestació dels serveis sanitaris amb l'entorn.

Des de 2007 s'aconsegueix la Certificació del Sistema de Gestió Ambiental

per a tot Sanitas Hospitales.

Els centres de Sanitas Hospitales compten amb el Reconeixement d'Excel•lència Europea

EFQM 500 +, certificat atorgat per la Fundació Europea per a la Gestió de Qualitat que

suposa un suport a l'estratègia corporativa de la companyia d'atenció sociosanitària.






