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Volem donar-li la benvinguda a Policlínica Nuestra Señora del Ro-
sario i agrair-li que hagi escollit el nostre centre, confiant en nosal-
tres per tractar-se i/o recuperar-se.

Volem oferir-li la millor atenció possible posant a la seva disposi-
ció gairebé 50 anys d’experiència, la millor tecnologia de l’illa, 
les tècniques més innovadores i un personal altament qualificat, 
en contínua formació especialitzada per a oferir-li una assistència 
personalitzada, respectuosa i propera. Un equip humà que s’esfor-
ça cada dia per aconseguir que la seva estada a l’hospital sigui el 
més satisfactòria possible.

Amb aquesta guia volem mostrar-li tots els serveis i instal•lacions 
que tant vostè com els seus familiars i acompanyants tenen a la 
seva disposició.

Si té alguna consulta o suggeriment, no dubti a fer-nos-la arribar a 
través del personal d’atenció del centre

Li desitgem una ràpida recuperació i una agradable estada.

Dr. Francisco Javier Vilás San Julián

Conseller Delegat 
GRUP POLICLÍNICA

............................................BENVINGUDA
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El Grup Policlínica neix fa gairebé mig segle gràcies a la tenacitat, lliurament i amor per Eivissa del 
Dr. Julián Vilás Ferrer, qui va aconseguir establir els fonaments d’una sanitat privada de qualitat a 
l’Illa. De la mà dels seus fills, el Dr. Francisco Javier Vilás i Na Marta Vilás.

L’hospital original no només ha anat creixent, sinó que també ha incorporat consultes externes, uni-
tat de rehabilitació, un servei propi de transport sanitari i un centre de Medicina Estètica i Cirurgia 
Plàstica. Ara estem presents en diversos punts de l’illa i col•laborem amb el servei públic de salut de 
les Balears, IBSalut, prestant els serveis d’Hemodinàmica i Neurocirurgia a tota la població pitiüsa.

La innovació constant i la intenció de dotar Eivissa d’una alta qualitat assistencial ha estat també 
una constant per al grup, la qual cosa ha portat a la nostra unitat de Neurocirurgia a ser pionera 
a Europa de la tècnica més avançada en la intervenció de columna, i únics formadors acreditats 
en el continent.

A més, a través de la Fundació Julián Vilás Ferrer, el grup és capaç de dur a terme iniciatives que 
retornin a la societat eivissenca tot el suport i afecte rebut durant tots aquests anys.

El compromís de qualitat amb els nostres pacients i clients és un valor «viu» que, lluny de instal•lar-se 
a l’acomodament de les normatives i protocols establerts, evoluciona constantment cap a la millo-
ra dels estàndards assistencials.

............................................QUI SOM

INFORMACIÓ GENERAL
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INFORMACIÓ GENERAL

Promovem polítiques de seguretat i de qualitat assistencial, ori-
entades a satisfer les necessitats i expectatives de tots els nostres 
pacients.

Amb aquest objectiu, Policlínica Ntra.  Sra. del Rosario estableix, 
declara i assumeix els següents principis:

1 . La nostra atenció sanitària se centra en els nostres pacients, 
preocupant-nos per la seva seguretat i per la satisfacció de les 
seves expectatives.

2 . Perseguim la millora contínua de la qualitat dels nostres ser-
veis a través de les diferents Comissions Clíniques, analitzant les 
nostres dades i informació per identificar les nostres àrees de mi-
llora.

3 . Complim amb els requisits legals i regulacions aplicables al 
sector, a través de la Comissió d’Ètica Assistencial i Prevenció 
de Riscos.

4 . Considerem que el desenvolupament professional de les per-
sones que treballen amb nosaltres és un motor imprescindible 
per a la innovació i coneixement. Per aquesta raó, la formació i 
el reciclatge és un dels nostres principals objectius.

5 . Considerem essencial oferir als nostres pacients equips mo-
derns, innovadors i adaptats a l’avanç de la tecnologia.

6 . El nostre servei personalitzat al pacient vol ser un referent a 
l’illa d’Eivissa en relació a la prestació de serveis relacionats amb 
el Turisme Sanitari o de Salut. Per aconseguir-ho, tenim cura d’as-
pectes com l’amabilitat i la cordialitat, i busquem transmetre els 
valors de la nostra organització: familiaritat, responsabilitat, con-
fiança, honestedat i transparència, qualitat humana, respecte, 
ètica, superació, esforç, confidencialitat i sostenibilitat. Ens agra-
da creure i dir que “pensar com pacient és el nostre valor”.

............................................POLÍTICA DE QUALITAT
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7.   Policlínica Ntra. Sra. del Rosario aborda les decisions clíniques recolzant-se en una metodo-
logia la base de la qual és l’evidència científica. Utilitza de forma conscienciosa, assenyada i 
explícita les millors proves resultants de la investigació científica a l’hora de prendre decisions 
sobre la salut dels nostres pacients.

La nostra Política de Qualitat, que serveix de marc de referència per establir i revisar 
els Objectius Estratègics i de Qualitat, està implantada, actualitzada i comunicada 
a tots els nostres empleats.

No dubti en fer-nos arribar qualsevol suggeriment o 
comentari que consideri oportú.

Pot fer-ho:
• escrivint directament a: calidad@grupopoliclinica.es
• a la secció “Valora’ns” de la nostra pàgina web 
www.grupopoliclinica.es (a la qual pot accedir des 
de la pantalla tàctil de la seva habitació)
• a la bústia de suggeriments instal•lada a la Recep-
ció principal i a la planta 3 – sala d’espera d’UCI.
• a les màquines situades a les recepcions.
• mitjançant la nostra APP, disponible per descarre-
gar a Google Play (per Android) i en Apple Store (per 
iPhone).

Recordi que un minut del seu temps ens ajuda a millorar.

LA SEVA OPINIÓ ÉS IMPORTANT. VALORI’NS!

INFORMACIÓ GENERAL
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Transport privat
Als carrers adjacents hi ha zones
d’aparcament tarifat (zona blava).
Si ho desitja, pot abonar el parquímetre a 
través d’aplicació mòbil. Trobarà informa-
ció en els parquímetres.

COM ARRIBAR

L’hospital
es troba situat en
Vía Romana S/N,

07800 d’Eivissa.

Disposem de 36 habitacions: 33 de categoria estàndard i 3 Suites.

Transport públic
Hi han parades d’autobusos a l’Avinguda 
Espanya, a escassos minuts a peu de l’Hos-
pital. Pot consultar les línies de servei regu-
lar a: www.ibizabus.com

Taxi
Si vol sol•licitar un taxi pot fer-ho des de la 
Recepció principal o des de la d’Urgències

............................................PLÀNOLS I ACCESSOS

L’HOSPITAL
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............................................PLANTA 0

LABORATORI

ENTRADA/SORTIDA

LAVABOS ACCESSIBLES

LAVABOS

ASCENSOR ACCÉS RESTRINGIT 

RESSONÀNCIA MAGNÈTI-
CA NUCLEAR (RMN)

QUIRÒFAN
D’HEMODINÀMICA

URGÈNCIES - SALA
ESPERA

TAC

RAIGS X

URGÈNCIES - ADMISSIÓ

URGÈNCIES
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............................................PLANTA 1

BLOC QUIRÚRJICO

SALA DE PARTS

RADIOLOGIA

CARDIOLOGIA

ATENCIÓ AL PACIENT

CIRURGIAAMBULATÒRIA

RECEPCIÓ 
PRINCIPAL

SALA
D’ESPERA

ASCENSOR

LAVABOS

CAFETERIA

CAPELLA

ACCÉS
RESTRINGIT
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............................................PLANTA 2

BOX
PEDIATRIA

HABITACIONS HOSPITA-
LITZACIÓ 203-221 

HABITACIONS TURISME 
SANITARI 217-220

CONTROL 
INFERMERIA
UNITAT TRASTORNS
RESPIRATORIS DEL SON

SALA
D’ESPERA

ASCENSOR

ACCÉS
RESTRINGIT

ESCALA 
D’EMERGÈNCIA
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............................................PLANTA 3

UCI

CONTROL 
INFERMERIA
SALA
D’ESPERA

ESCALA 
D’EMERGÈNC

ACCÉS
RESTRINGIT

LAVABOS
ACCESSIBLES

ASCENSOR

HABITACIONS HOSPITA-
LITZACIÓ 301-307

HABITACIONS TURISME 
SANITARI 308-311

SUITES
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Amb l’objectiu de prestar una atenció integral als nostres pacients, en Policlínica 
Nuestra Señora del Rosario comptem amb totes les especialitats mèdiques i unitats 
especialitzades, així com amb el compromís per l’excel•lència en la nostra organit-
zació.

Pot consultar la nostra cartera completa de serveis i quadre professional a www.
grupopoliclinica.

RECEPCIÓ

En les diferents recepcions de l’hospital Vè. 
rebrà la informació que necessiti per ser atès 
convenientment.

ATENCIÓ AL PACIENT

Situat davant de la Recepció principal de la 
clínica, situada en primera planta.

DEPARTAMENT INTERNACIONAL

Si necessita ser atès en el seu idioma d’origen, 
el departament internacional l’acompanyarà 
quan hagi de ser visitat per un metge i quan 
necessiti qualsevol aclariment
o seguiment.

Podem atendre en castellà, català, anglès, 
alemany, francès i suec.

............................................SERVEIS



PANTALLA TÀCTIL MULTIMÈDIA AMB TV, RÀDIO 
I INTERNET

Funciona amb una targeta que es pot adquirir 
a la sala d’espera de la 3a planta  —unitat de 
cures intensives—. Si cal, sol•liciti al personal 
del centre el manual d’ús de la pantalla.

WI-FI

La clínica disposa de xarxa Wi-Fi gratuïta a tot
el recinte. Pot sol•licitar a la Recepció princi-
pal les claus d’accés (a la Recepció d’Urgèn-
cies els dies festius i caps de setmana). *

MÀQUINES EXPENEDORES 

Disposem de màquines expenedores
de begudes fredes, calentes i productes ali-
mentaris a la sala d’espera de la UCI (3a plan-
ta), zona de cafeteria (1a planta) i zona d’es-
pera d’Urgències. A la 2a planta trobarà una 
màquina dispensadora d’aigua i altres begu-
des fredes.

MÀQUINA DE CANVI

Disposa d’una màquina de canvi de bitllets a 
monedes a la zona d’espera d’Urgències.

L’HOSPITAL

* La clínica no es responsabilitzarà dels danys mate-
rials que puguin produir-se en el seu dispositiu mòbil.
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CAFETERIA

Està situada a la primera planta i el seu horari 
és de dilluns a divendres, de 08:00 h. a 15:00 h.
i dissabtes de 08:00 h. a 13:00 h.

CAPELLA I ASSISTÈNCIA RELIGIOSA

La clínica disposa de la seva pròpia capella, 
situada a l’entrada principal de la clínica (1a 
planta). Si necessita l’assistència d’un sacerdot 
de confessió catòlica o d’una altra religió, pot 
comunicar-ho a la Recepció principal, o a la 
d’Urgències els dies festius i durant els caps de 
setmana.

DOCUMENTACIÓ CLÍNICA 

Si desitja que se li faciliti còpia dels documents, 
informes o dades de la seva història clínica, 
pot sol•licitar-ho al personal de Recepció situ-
at a l’entrada principal.



L’HOSPITAL
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• Document identificatiu del pacient (DNI, NIE, 
passaport...).

• Si desitja ser atès a través d’una assegurança 
de salut ha d’aportar el document acreditatiu 
d’aquesta (targeta, carta assistencial...).

• En cas d’ingrés quirúrgic cal aportar el con-
sentiment informat de l’acte quirúrgic signat 
pel doctor i el pacient, així com la documen-
tació del preoperatori que se li requereixi (pro-
ves realitzades abans de la intervenció).

• Si és un pacient privat haurà d’aportar el 
pressupost acceptat i signat juntament amb el 
justificant de la transferència bancària.

DOCUMENTACIÓ QUE HA D’APORTAR

APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ
EN PROCESSOS O UNITATS CONCRETES

En cas que sigui necessari aportar un altre tipus 
de documentació, serà informat prèviament 
pel nostre personal.

............................................EN ARRIBAR
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Algunes assegurances de salut internacionals, 
o assegurances de viatge que cobreixen assis-
tència sanitària, requeriran la sol•licitud d’un 
import en concepte de dipòsit. Aquest pot 
variar en funció de la prestació a realitzar i es 
tornarà (o restarà de la factura, segons proce-
deixi) un cop finalitzada la prestació.

•    Informació mèdica

El metge responsable de l’ingrés informarà úni-
cament al pacient o a les persones designa-
des pel mateix del seu estat de salut, garantint 
sempre la confidencialitat de les seves dades.

•    Medicació, al•lèrgies, dietes especials

En cas d’estar prenent alguna medicació, si 
vostè és al•lèrgic o si per valors o motius religi-
osos vol demanar alguna dieta específica, si us 
plau, feu-ho saber al nostre personal sanitari.

PACIENT INTERNACIONAL

INFORMACIÓ ADDICIONAL
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Excepte en casos concrets, les 
habitacions de l’hospital són d’ús 
individual i disposen
de lavabo amb dutxa. Si Vè. per-
tany a alguna companyia assegu-
radora, pot consultar a «admissió» 
quins serveis queden coberts i/o el 
suplement dels mateixos.

Les habitacions estàndard (con-
sultar sobre les Suites) estan dota-
des de climatització fred/calor i 
disposen de llit amb sistema elèc-
tric de control de moviments, de 
fàcil utilització, perquè pugui can-
viar de postura quan ho desitgi.

Totes les habitacions disposen de 
sofà-llit per a l’acompanyant i, a 
més, de:

•    Telèfon:

Haurà de sol•licitar la seva acti-
vació al personal de la Recepció 
principal. Per realitzar trucades 
externes, marqui el 0 seguit del 
número de telèfon amb el qual 
vol contactar.

•    Pantalla tàctil multimèdia

Per a la seva activació premi el 
botó d’encesa durant 3 segons 
(el temps d’activació pot ser
d’un o dos minuts). Posteriorment, 
introdueixi la targeta i després 
marqui l’opció de recàrrega rea-
litzada.

HABITACIONS
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•   Sistema de trucada/avís d’infermeria

Ubicat a la capçalera del llit trobarà
el dispositiu per contactar amb el servei d’infermeria, que 
l’atendrà el més aviat possible.

•    Caixa Forta

Algunes habitacions disposen de caixa forta. Si necessita 
utilitzar-la pot demanar-ho al personal de la Recepció prin-
cipal o al de la Recepció d’Urgències els dies festius i durant 
els caps de setmana.

En cas de no utilitzar-la, li aconsellem que lliuri a familiars o 
acompanyant tots els objectes de valor (joies, diners, etc.). *

Si us plau, col•labori amb el nostre personal sanitari en 
tot el que li demani per tal que el procés d’hospitalització 
sigui òptim.

El personal d’infermeria s’encarregarà de les cures. 
La supervisora d’infermeria de la planta és la persona a 
qui es pot adreçar davant qualsevol gestió o consulta que 
vulgui fer, o bé per transmetre-li suggeriments de millora.

.....................................................DURANT LA SEVA ESTADA

* La clínica no es responsabilitza 
en cas de robatori o pèrdua.
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•   Personal de l’hospital

Davant de qualsevol dubte sobre el professional que l’atén, demani-li que s’identifiqui.

PERSONAL
ADMINISTRATIU

I ATENCIÓ 
PACIENT

PERSONAL
MÈDIC

PERSONAL
LABORATORI

PERSONAL
SEGURETAT

PERSONAL
DE QUIRÒFAN

PERSONAL DE
CURES INTENSIVES.
PERSONAL ZONA 

VIP

PERSONAL
NETEJA

PERSONAL SA-
NITARI

(DUES I AUXILIARS;
TÈCNICS DE RAIGS)

IDENTIFICACIÓ

•   Pacients
Polsera identificativa:

La identificació inequívoca dels pacients és una prioritat de 
la nostra atenció sanitària.

La seva participació activa és fonamental per a la identifica-
ció i, per tant, la seguretat del pacient.

L’objectiu de la polsera identificativa és conèixer en tot mo-
ment la identitat del pacient, per tal de garantir la seva se-
guretat clínica mentre es troba hospitalitzat.

Si us plau, porti la polsera identificativa en tot moment, fins i 
tot el dia d’alta fins que surti de l’hospital.
En arribar a casa pot procedir a retirar-la i eliminar-la. Co-
muniqui el seu deteriorament, robatori o pèrdua al personal 
sanitari.

•   Nounats

El nounat serà identificat amb un braçalet.
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•   Ús de telèfons mòbils

Per tal de no molestar altres pacients preguem l’ús mínim de te-
lèfons mòbils.

•   Menjars

Els menjars es serveixen en l’horari establert.

Horaris: Desdejuni: 9 .00 h .; Dinar: 13 .00 h .; Berenar: 17 .00 h .; 
Sopar: 20 .00 h .

L’acompanyant. Pot sol•licitar aquest servei a la Recepció prin-
cipal abans de les 9.30 h. o a la d’Urgències (festius i caps de 
setmana).

Dieta del pacient. És molt important que segueixi la dieta mar-
cada pel seu metge i no consumeixi altres aliments o begudes. Si 
per motius d’intolerància, al•lèrgia o creences religioses no pot 
prendre determinats aliments, comuniqui-ho al personal sanitari.

•    Comunicació amb el personal sanitari

Comuniqui al personal sanitari qualsevol dolor o malestar. Durant l’ingrés, el metge li infor-
marà de l’evolució del seu estat de salut, així com de les possibles proves necessàries a 
realitzar.

Només el pacient o les persones designades pel mateix seran informats de l’evolució de 
l’estat de salut, d’acord amb la normativa vigent. Si es tracta de menors d’edat la informa-
ció només serà transmesa als pares o al tutors legals del menor.

INFORMACIÓ GENERAL

NFORMACIÓ CLÍNICA
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El pacient pot estar acompanyat durant tot el 
procés d’hospitalització.

Si us plau, seguiu les indicacions del personal sa-
nitari sobre els moments en què és convenient 
que l’acompanyant romangui fora de l’habita-
ció.

No hi ha un horari específic de visites, si bé pre-
guem es respectin les hores de descans i de 
màxima activitat hospitalària (matins i nits). En 
cas de qualsevol dubte, consulti al personal sa-
nitari.

ACOMPANYAMENT I VISITES

La Unitat de Cures Intensives (UCI)

Les visites a la UCI estan restringides i tenen un horari especi-
al. (De 13:00 h . 14:00 h . i de 20:00 h . a 21:00 h .)

Per a més informació demani el nostre «Manual d’informació 
per a familiars de pacients ingressats en U .C .I.»
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El seu metge considerarà quan li donarà l’alta. Perquè pugui preparar la sortida, aques-
ta li serà comunicada amb la major antelació possible.

El metge també li lliurarà l’informe d’alta (definitiu o provisional).

En cas de necessitar seguiment, constarà el dia o l’hora de la pròxima cita o se li dema-
narà que la sol•liciti a la Recepció principal. Allà mateix li esperen per confirmar les seves 
dades i abonar els serveis pendents (si n’hi ha) abans d’abandonar el recinte.

És important que desocupi l’habitació abans de les 12 .00 h., facilitant l’ingrés d’altres 
pacients. Pregunti al personal mèdic i d’infermeria tots els dubtes que tingui al respecte.

Abans d’abandonar l’habitació amb l’alta, haurà de passar per 
la Recepció principal per confirmar les seves dades, abonar telè-
fon, si ha fet ús d’ell o abonar la seva factura, en cas de no tenir 
coberta la seva assistència sanitària mitjançant Companyia Asse-
guradora o Mútua.

Informi al control d’infermeria de la sortida i no oblidi els seus do-
cuments ni objectes personals.

ALTA MÈDICA

ALTA VOLUNTÀRIA

Si abandona l’hospital en contra del criteri mèdic, 
haurà de signar un document d’«Alta Voluntària»
pel qual s’eximeix a l’hospital de tota responsabilitat.

No es permet als pacients sortir de l’hospital ni tras-
lladar-se d’una sala a una altra sense el permís del 
personal de servei. Si ho fa, serà sota la seva respon-
sabilitat.

............................................EN SORTIR
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No abandoni l’habitació sense informar abans el personal d’infermeria.

RECOMANACIONS

Limiti l’ús del telèfon mòbil a tot el recinte: pot interferir amb
el correcte funcionament dels aparells electromèdics.

En cas d’emergència, mantingui la calma i segueixi les senyalitzacions i les 
instruccions del personal de l’hospital.

Està prohibit fumar en tota la clínica. Si us plau, ajudi’ns a complir amb 
la normativa

Respecti el descans dels pacients. Eviti parlar en veu alta i romandre en els passa-
dissos. Hi ha Sales d’Espera per als familiars a la 2a i 3a planta.

Tingui cura amb el volum de la TV: els pacients necessiten descans i tranquil•litat.



INFORMACIÓ CLÍNICA I  ADMINISTRATIVA
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Perquè la realització de qualsevol intervenció qui-
rúrgica o determinades proves diagnòstiques, haurà 
de signar un document de consentiment. El metge, 
prèviament, ha de explicar-li de manera clara els ris-
cos i els beneficis que aquesta prova o intervenció té. 
Li lliuraran un full informatiu que haurà de llegir amb 
atenció i signar. Si en llegir-lo té algun dubte, consulti 
al professional mèdic.

Els seus familiars poden sol•licitar justificants laborals 
mentre Vè. es trobi hospitalitzat.

Al Reglament General de Protecció de Dades i legis-
lació nacional vigent s’estableixen normes i disposi-
cions per tal de garantir la seguretat pel que fa a la 
privacitat de les persones i a la confidencialitat de la 
informació.

L’hospital és el responsable de la custòdia de la histò-
ria clínica i, com a tal, li assegura la confidencialitat 
de la informació recollida.

CONSENTIMENT INFORMAT

JUSTIFICANTS

CONFIDENCIALITAT DE LES DADES







APP GRUP POLICLÍNICA: Descarregui
la nostra app en el seu telèfon mòbil, on 
podrà accedir al portal del pacient
i altra informació d’interès com a nove-
tats, consultes, especialistes, etc. Vàlid 
per Android i Apple.

Busqui en el seu centre de descàrregues 
per «Grupo Policlínica».

F1910180015

PORTAL DEL PACIENT: Al portal del pa-
cient podrà accedir a les seves dades 
com informes o analítiques, així com 
cancel•lació de cites mèdiques. Pot 
accedir-hi des de la nostra app o des 
de la nostra pàgina web (www.grupo-
policlinica.es).

Enllaç portal del pacient:
https://portalpaciente.grupopoliclinica .es:4443

Policlínica Nuestra Señora del Rosario, 
al seu costat sempre que ens necessiti


