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O obxectivo principal da Área de Urxencias 
do HULA é prestarlles un servicio sanitario 
rápido e eficaz aos pacientes con doenzas 
graves e agudas. 

A asistencia vaise regular establecendo 
unhas prioridades en función da gravidade 
ou afectación. 
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CLASIFICACIÓN (TRIAXE) 

A primeira asistencia é a clasificación do 
nivel da urxencia (existen 5 niveis). Pode que 
teña que esperar uns minutos antes de 
pasar ó Triaxe. 
 

 

 

Despois de ser triados os pacientes con 
niveis III, IV e V pasarán á Sala de Espera de 
pacientes triados ata ser chamados para o 

recoñecemento.
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 MÉDICO RESPONSABLE 

Cada paciente ten asignado un médico e 
unha enfermera responsable da súa 
asistencia sanitaria. 

O médico informarao/a do diagnóstico 
inicial, probas complementarias ou 
interconsultas que poida procesar. 

A enfermeira informarao/a das probas que 
lle vai a facer. 
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TEMPO DE ESTADÍA 

A estadía é moi variable, depende entre 
outros do nº de pacientes graves e 
complexos, probas que se lles realicen e do 
nº de pacientes que cheguen a Urxencias. 

Se nos seus tempos de espera ten algunha 
necesidade inmediata, diríxase ó control de 
enfermaría. 
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INFORMACIÓN 

O paciente é o titular do dereito á 
información. Se el o autorizase, poderáselles 
dar ou solicitar información aos seus 
familiares ou acompañantes. Se o seu 
estado o incapacita para comunicarse ou é 
menor de idade, consultaráselles ás persoas 
vinculadas por razóns familiares ou de feito. 
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ACOMPAÑAMENTO 

 Como norma xeral estarán acompañados 
permanentemente por unha persoa, no 
caso de vir máis acompañantes estos 
permanecerán na Sala de espera de 
familiares. 

 Por motivos asistenciais (exploracións, 
probas, etc.) ou de espazo, poderémoslle 
solicitar que interrompan o 
acompañamento temporalmente. O 
primeiro é a intimidade do paciente e o 
funcionamento da Área de Urxencias. 

 Non acceda a Urxencias sin autorización 
expresa para esto. 

 Cando acompañe a un paciente 
permaneza xunto a el, non deambule 
polos corredores e cuartos de outros 
pacientes. 
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Recomendacións para pacientes 

 Cando veña a Urxencias debe traer 
consigo datos clínicos, informes e a 
medicación que está a tomar, todo isto é 
moi útil.  

 Cando teña que estar na sala de espera 
de pacientes, permaneza sempre dentro 
da sala. 

 Nos corredores interfírese na 
privacidade dos demais pacientes e na 
actividade do persoal. 

 Garde o maior silencio posible e evite 
comentarios sobre os seus problemas ou 
os do resto dos pacientes. 

 Non utilice móbiles nos corredores, 
interfiren coas máquinas de monitoraxe. 
Úseos, única e moderadamente, nas 
salas de espera. Recomendámoslle que 
utilice o modo “silencio” 
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Recomendacións para acompañantes 

 Se o paciente ten problemas para 
comunicarse eficazmente, procure 
vostede, como acompañante, facilitar 
todos os datos clínicos e informes que 
poidan ser útiles. 

 Facilite tamén todos os datos 
administrativos (tarxeta sanitaria, 
domicilio, etc.) 

 Se ten que ausentarse, fáganolo saber e 
proporcione un medio (teléfono e/ou 
enderezo) para poder ser localizado. 
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ÁREA DE OBSERVACIÓN 

As visitas nesta zona serán restrinxidas, 
limitaranse a un acompañante por paciente.  

Por favor, respecte a intimidade dos demais 
pacientes, e as normas que lle indique o 
persoal. 
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AO FINAL DA ASISTENCIA 

 Cando finalice a atención será 
informado/a do tratamento ou destino 
máis adecuado para o seu caso. 

 Se tivese que permanecer en 
observación, será informado/a do 
motivo, de todos os procedementos que 
se van empregar e do tempo previsto da 
súa estadía. 

 Se precisa ingreso ou traslado, daráselle 
a información máis precisa ao respecto. 

 Ao recibir a alta, entregaráselle un 
informe, coa identificación do médico, 
no que constarán os datos relevantes do 
motivo da consulta, a impresión 
diagnóstica e as recomendacións e 
receitas precisas para o tratamento. 

 Toda a información tamén se lle dará 
verbalmente. 
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E lembre sempre: 

O obxectivo principal da Área de Urxencias é 
prestarlle un servizo sanitario rápido e 
eficaz. 

A asistencia regúlase establecendo 
prioridades, de acordo coa gravidade ou 
afectación. 

As probas e exploracións precisan tempo, 
existen moitos pacientes que necesitan 
atención. 
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MOITAS GRAZAS  

POLA SÚA COLABORACIÓN
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