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Ingrés en
clíniques
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deixin actuar com a resultat d’alguna informació continguda en aquest fullet.

24 hores d’atenció

900 300 144
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Informació per al
pacient

Des

d’MC

MUTUAL

volem

que

la

El dia de l’ingrés, des del departament

teva estada amb nosaltres sigui tan

d’admissions

confortable com sigui possible. Per això,

t’atendrem i et facilitarem tots els tràmits.

a continuació, t’informem d’alguns
aspectes que has de tenir en compte
abans d’ingressar.

Dades del teu ingrés en
clínica
 Nom pacient ..........................................
...................................................................

de

la

nostra

clínica,

El personal d’admissions de clínica et
facilitarà l’habitació que et correspongui
en funció de la teva patologia segons el
consell facultatiu i la disponibilitat de llits
de la clínica.

Documentació que has de
portar

 Expedient.................................................

Et preguem que presentis el DNI/

 Data ingrés..............................................

NIE o passaport, que permeti la teva

 Hora ingrés ..............................................

identificació.

 Lloc ...........................................................

Si el personal assistencial del nostre

centre t’ha facilitat documentació
mèdica del teu procés, també serà
necessari que l’aportis.
En cas de prendre medicació crònica,
portar la recepta electrònica.

Articles d’ús personal
(vestuari i higiene)
Per a la teva estada a la clínica,
necessitaràs:

 Pijama (que et recomanem que
identifiquis), roba interior i sabatilles.

 Productes necessaris per a la teva
higiene. A més dels estris que
t’emportis, la clínica et lliurarà un
necesser amb articles bàsics de
lavabo.

 Si

has de fer exercicis de
rehabilitació, et lliurarem un xandall
i samarretes, que són d’ús exclusiu
durant la teva estada a la clínica.

En cas d’intervenció
quirúrgica
El dia anterior a la teva intervenció
quirúrgica, és aconsellable sopar lleuger
i evitar l’alcohol i el tabac.
El mateix dia de la intervenció:

 Has d’estar en dejú les hores
indicades pel personal sanitari de
clínica, incloent-hi l’aigua.

 Dutxa’t, per evitar el risc de possibles
infeccions.

 Acudeix sense maquillatge, pintura
de llavis i laca o gel d’ungles.

Desplaçament
MC MUTUAL cobrirà les teves despeses
de desplaçament, si n’hi hagués, des
del teu domicili fins a la Clínica MC
on estaràs ingressat, sempre que el
facultatiu ho consideri convenient i en
funció de la teva situació clínica.
Recorda que has d’avançar el
pagament i guardar els comprovants
i factures dels desplaçaments, per
presentar-los a MC MUTUAL per al seu
abonament.

