INFORMACIÓ PER AL
TREBALLADOR

INGRÉS EN
CLÍNIQUES

MC MUTUAL

D

es de MC MUTUAL volem que la vostra estada
amb nosaltres sigui tan confortable com sigui
possible. Per això, a continuació, us informem d’alguns aspectes que heu de tenir en compte abans
d’ingressar.

DaDES DEL VOSTRE INGRÉS EN
CLÍNICA
›› Nom pacient
›› Expedient
›› Data ingrés
›› Hora ingrés
›› Lloc
El dia de l’ingrés, des del departament d’Admissions
de la nostra Clínica, us atendrem i facilitarem tots els
tràmits.

Documentació que HEU DE
PORTAR
Us preguem que presenteu, i també el vostre acompanyant (si n’hi hagués), el DNI/NIE o passaport, que
permeti la vostra identificació.

Si el personal assistencial del nostre centre us ha facilitat
documentació mèdica del vostre procés, també serà necessàri que l’aporteu.

ARTICLES D’ÚS PERSONAL
(vestuari I higiene)
Per a la vostra estada a la Clínica, necessitareu:

›› Tres pijames (que us recomanem que identifiqueu),
sabatilles i mitjons.

›› Productes necessaris per a la vostra higiene. A més
dels estris que us emporteu, la Clínica us lliurarà un
necesser amb articles bàsics de lavabo.

›› Si heu de fer exercicis de rehabilitació, us lliurarem
un xandall i samarretes, que són d’ús exclusiu durant
la vostra estada a la Clínica.

En cas D’INTERVENCIÓ
QUIRÚRGICA
El dia anterior a la vostra intervenció quirúrgica, és aconsellable sopar lleuger i evitar l’alcohol i el tabac.

El mateix dia de la intervenció:
›› Heu d’estar vuit hores abans en dejuni complet, incloent-hi l’aigua.

›› Dutxeu-vos, per evitar el risc de possibles infeccions.
›› Acudiu-hi sense maquillatge, pintura de llavis o laca
d’ungles.

DESPLAÇAMENT
MC MUTUAL cobrirà les despeses de desplaçament,
vostres i de l’acompanyant, si n’hi hagués, des del vostre domicili fins a la Clínica MC on estareu ingressat.
La Mútua només pot pagar el cost del desplaçament
en transport ordinari (autocar, tren, etc). No obstant
això, de manera excepcional, quan per raons mèdiques el desplaçament en aquest transport públic
pugui ser perjudicial per al vostre estat de salut, es
permetrà utilitzar un mitjà de transport extraordinari
(ambulància, avió, etc).

Recordeu que heu de sol·licitar l’autorització del
personal facultatiu de MC MUTUAL per utilitzar
aquest tipus de transport.
La Mútua gestionarà la sol·licitud del mitjà de transport per al vostre trasllat, en cas de ser necessari.
Si heu d’avançar el cost del transport, guardeu els
comprovants i factures, per presentar-los al personal
del nostre centre assistencial i així poder cobrar-los.
Quan tingueu l’alta hospitalària, el vostre estat de
salut determinarà el mitjà de transport més adequat, que pot ser diferent del que vau utilitzar per
a l’ingrés.

ACOMPANYANT
És possible que el metge us indiqui la conveniència
de venir acompanyat a la Clínica MC MUTUAL. Si us
plau, sol·liciteu autorització al personal mèdic del
centre assistencial o Clínica, perquè us abonin les
despeses de desplaçament d’aquest acompanyant.
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