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Os profesionais do Hospital Lucus Augusti dámoslle a benvida a este 
centro hospitalario. 

Para facilitar a súa estadía no hospital, elaborouse esta guía, na que 
vostede atopará recollidas unha serie de indicacións e normas do centro, 
que esperamos lle sexan de axuda durante o tempo que permaneza 
hospitalizado. Estamos á súa enteira disposición para resolver calquera 
dúbida que lle poda xurdir e para axudarlle en todo o que precise. 

Agardamos a súa pronta recuperación, e que a súa estadía neste centro 
hospitalario satisfaga as súas necesidades asistenciais e contribúa, non 
só á súa melloría, senón á súa total curación. 

Saúdos cordiais
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INGRESO
O Servizo de Admisión é o encargado de xestionar o seu ingreso.

Se o seu ingreso é programado, acudirá ao hospital o día e á hora que 
lle indicaron. Unha vez aquí, dirixirase ao Servizo de Admisión, situado na 
entrada principal. Debe vir provisto dos seguintes documentos:

Documento Nacional de Identidade (DNI)•	

Tarxeta sanitaria •	

Se dispón de informes médicos ou probas complementarias relacionadas 
coa causa do seu ingreso é importante que as aporte.

É conveniente que traia as súas pertenzas persoais (bata, zapatillas, neceser, 
dentadura…). Sen embargo, aconsellamos que no traia obxectos de valor, e 
así evitar posibles perdas, das que o hospital non se fai responsable.

Unha vez realizados os trámites administrativos necesarios, unha persoa 
do centro acompañarao á unidade onde vai ingresar. Alí recibirao o persoal 
de enfermería da unidade, que 
lle colocará unha pulseira 
identificativa cos seus datos 
persoais, co fin de garantir a 
súa seguridade.Tamén lle 
informará das normas de 
funcionamento e resolverá 
todas as súas dúbidas.

No caso de estar a tomar 
algún tratamento médico no 
seu domicilio, é importante que 
llo faga saber ao persoal de 
enfermería e ao seu médico.

Se ten algunha alerxia a medicamentos, alimentos ou outros produtos (látex, 
contrastes…) comuníquello ao seu médico e ao persoal de enfermería.
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ESTADÍA HOSPITALARIA
Unha boa hixiene é necesaria para contribuír á súa saúde. Durante a súa 

estadía proporcionaráselle pixama, camisón, toallas e roupa de cama coa 
frecuencia que sexa necesaria. Se precisa axuda para o seu aseo persoal 
pídalla ao persoal da unidade.

A limpeza das habitacións realízase todos os días de 8 a 14 horas. Durante 
a mesma os acompañantes deberán abandonar a habitación e permanecer 
na sala de espera destinada para ese efecto.

Todas as habitacións dispoñen de baño 
completo, que no caso das habitacións dobres 
vostede terá que compartir co seu compañeiro 
de cuarto, polo que deberá mantelo recollido.

O aseo é de uso exclusivo para os pacientes. 
Os familiares poden utilizar os aseos 
destinados ao público, situados na sala de 
espera de cada planta.

Na cabeceira da súa cama e no baño 
dispón dun timbre de chamada para, en 
caso necesario, contactar co persoal de 
enfermería.

A cama é de uso exclusivo para os pacientes.

Hai unha cadeira de brazos dispoñible para cada cama. Está prohibido 
introducir outro tipo de mobiliario.

A porta da habitación deberá permanecer pechada, co fin de salvagardar a 
intimidade dos pacientes.

Na habitación dispón de televisión. Antes de utilizala pregunte se molesta 
ao seu compañeiro de habitación e manteña un volume moderado.  O seu 
uso está restrinxido a partir das 23 horas.

Durante a súa estadía, unha persoa poderá acompañalo en todo momento. O 
persoal da unidade indicaralle se é necesario que abandone temporalmente 
a habitación.
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En todas as unidades hai unha sala de estar de pacientes.

En caso de que se vaia ausentar da habitación, comuníquello ao persoal de 
enfermería, xa que a súa ausencia podería interferir no seu tratamento.

VISITA MÉDICA
Cada unidade terá determinado un 

horario de visita médica, momento que 
poderá aproveitar para formularlle ao 
médico todas as preguntas que teña sobre 
o seu estado de saúde e evolución.

A información facilitaráselle a vostede e 
as persoas que nos indique.

Mentres transcorra a visita médica 
os acompañantes deberán abandonar 
a habitación e permanecer na sala de 
espera, nunca nos corredores.

Pregunte na unidade cal é o horario de información a familiares.

Non se facilitará ningún tipo de información telefónica para protexer a súa 
intimidade e confidencialidade

CONSENTIMENTO INFORMADO
Todas as actuacións no ámbito da súa saúde necesitan do seu 

consentimento libre e voluntario unha vez recibida toda a información. 

Polo xeral, este consentimento será verbal, sendo por escrito no caso de 
intervencións cirúrxicas e determinadas probas diagnósticas.

Vostede poderá revogar, en calquera momento, este consentimento.

COMIDA
O hospital proporcionaralle a dieta axeitada ás súas necesidades.

Non debe inxerir outros alimentos á marxe dos que se lle administren, xa 
que poderían interferir na súa recuperación.
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Se a súa dieta é catalogada de “normal”, o centro ofreceralle a posibilidade 
de elexir o menú.

En caso de non poder tomar algún alimento por ter intolerancia, alerxia ou 
por motivos relixiosos, comuníquello ao persoal de enfermería e médico.

VISITAS
As visitas non deberán agardar nos 

corredores. En todas as unidades existen 
salas de estar, dotadas de baño, nas que 
poden permanecer.

O horario de visitas é de 15 a 21 horas. Neste 
horario poderá ter dous acompañantes.

Indique ás súas visitas que manteñan un 
ton moderado e eviten ser ruidosos, para 
manter o seu benestar e o dos outros 
pacientes.

As persoas que padezan algún proceso 
infeccioso (gripe…), non deben acudir 
ás zonas de hospitalización para evitar 
contaxios aos pacientes hospitalizados.

Co fin de velar pola súa seguridade, como 
norma xeral, non se permite o acceso de 
nenos menores de 12 anos á zona de hospitalización.

Se algún dos seus acompañantes precisa un xustificante de ingreso, deberá 
solicitalo no Servizo de Admisión.

ALTA
Será o seu médico o que lle dará a alta cando considere innecesaria a súa 

hospitalización polo su proceso clínico.

A alta comunicaráselle con antelación para que vostede poda programar a 
súa saída do hospital.
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O día da alta entregaráselle 
un Informe de Alta Médico e un 
Informe de Alta de Enfermería, 
que reflictirán a evolución do seu  
proceso durante a hospitalización, 
así como a medicación e coidados 
que debe seguir trala alta. Antes 
de abandonar o hospital pregunte 
todas as dúbidas que teña sobre 
estes aspectos ao médico e ao 
persoal de enfermería.

Unha vez comunicada a alta, 
agracémoslle que deixe a 
habitación na maior brevidade 
posible, para facilitar o ingreso 
doutros pacientes. 

Antes de irse, revise o seu armario 
e mesa de noite para evitar que lle 
esquezan obxectos persoais.

Cando acuda ao seu centro de 
saúde, leve os informes de alta ao 
seu médico e o/á enfermeiro/a. 

ALTA VOLUNTARIA
Vostede ten dereito a abandonar o hospital contra o criterio médico. 

Para iso, deberá asinar o impreso de Alta Voluntaria, asumindo así toda a 
responsabilidade que se derive desta decisión.

ESPAZO SEN FUME
Está prohibido fumar en todo o recinto hospitalario en cumprimiento da 

lexislación vixente, Lei 28/2005 de 26 de decembro de medidas sanitarias 
fronte ao tabaquismo.

Se a súa dieta é catalogada de “normal”, o centro ofreceralle a posibilidade 
de elexir o menú.

En caso de non poder tomar algún alimento por ter intolerancia, alerxia ou 
por motivos relixiosos, comuníquello ao persoal de enfermería e médico.

VISITAS
As visitas non deberán agardar nos 

corredores. En todas as unidades existen 
salas de estar, dotadas de baño, nas que 
poden permanecer.

O horario de visitas é de 15 a 21 horas. Neste 
horario poderá ter dous acompañantes.

Indique ás súas visitas que manteñan un 
ton moderado e eviten ser ruidosos, para 
manter o seu benestar e o dos outros 
pacientes.

As persoas que padezan algún proceso 
infeccioso (gripe…), non deben acudir 
ás zonas de hospitalización para evitar 
contaxios aos pacientes hospitalizados.

Co fin de velar pola súa seguridade, como 
norma xeral, non se permite o acceso de 
nenos menores de 12 anos á zona de hospitalización.

Se algún dos seus acompañantes precisa un xustificante de ingreso, deberá 
solicitalo no Servizo de Admisión.

ALTA
Será o seu médico o que lle dará a alta cando considere innecesaria a súa 

hospitalización polo su proceso clínico.

A alta comunicaráselle con antelación para que vostede poda programar a 
súa saída do hospital.
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DEREITOS E DEBERES DO USUARIO
DEREITOS SANITARIOS
Os titulares do dereito á protección da 

saúde e á asistencia sanitaria disfrutarán 
dos dereitos sanitarios que se recollen 
na lei 8/2008 de Saúde de Galicia, sen 
perxuízo da aplicación e recoñecemento 
dos definidos na Ley 14/1986, General 
de Sanidad, así como noutras leis 
sanitarias de ámbito estatal que sexan de 
aplicación.

A continuación descríbense algúns dos 
máis importantes:

Dereito ao máximo respecto posible •	
á intimidade da persoa, en todos os 
centros, servizos e establecementos 
sometidos á presente lei, na 
prestación de actividades sanitarias 
tales como exploracións, coidados ou 
actividades de hixiene.

Dereito a ser acompañado ou acompañada, polo menos, por unha •	
persoa que manteña vínculos familiares ou de feito co/coa paciente 
ou unha persoa da súa confianza.

Dereito das persoas menores a estar acompañadas polos seus pais, •	
titores ou coidadores.

Dereito das persoas incapacitadas a estar acompañadas polos •	
responsables legais da súa garda e protección. 

Os dereitos anteriormente citados limitaranse, e mesmo suprimiranse, nos 
casos en que esas presenzas sexan desaconselladas ou incompatibles 
coa prestación sanitaria conforme a criterios clínicos. En todo caso, esas 



9

circunstancias explicaránselle aos afectados e afectadas de maneira 
comprensible.

Dereito a que se solicite consentimento informado nos termos •	
establecidos na Lei 3/2001, de 28 de maio, e na Lei 3/2005, de 7 de 
marzo, de modificación da anterior.

Dereito á libre elección entre as opcións que lle presente o responsable •	
médico do seu caso e a rexeitar o tratamento, agás nos casos 
subliñados nesta ou noutras leis, debendo para iso solicitar e asinar a 
alta voluntaria. De non facelo así,  corresponderá á dirección do centro 
darlle a alta. Todo isto sen perxuízo de que o/a  paciente poda recibir 
outros tratamentos alternativos, curativos ou paliativos e sanitarios.

Dereito á confidencialidade sobre o seu estado de saúde e dos seus •	
datos referidos a crenzas, relixión, ideoloxía, vida sexual, orixen racial ou 
étnica, malos tratos e outros datos especialmente protexidos.

Dereito a coñecer, con motivo de calquera actuación no ámbito da súa •	
saúde, toda a información dispoñible sobre a mesma, agás nos supostos 
exceptuados pola lei.

Dereito do/a paciente a que quede constancia, por escrito ou en soporte •	
técnico apropiado, de todo o seu proceso, e que ao finalizar o episodio 
asistencial se lle entregue o informe de alta hospitalaria, de interconsulta 
de atención especializada e de urxencias.

Dereito a que se lle faciliten os informes ou certificacións acreditativos •	
do seu estado de saúde.

Dereito á asignación de persoal facultativo, quen será o seu interlocutor •	
principal co equipo asistencial e, no seu caso, do persoal de enfermería 
responsable do seguemento e plano de coidados. No caso de ausencia, 
as persoas substitutas asumirán tal responsabilidade.

A cidadanía da Comunidade Autónoma de Galicia terá dereito a participar, •	
nos termos establecidos na presente lei, na xestión do sistema público 
de saúde de Galicia, a través dos órganos de participación comunitaria.

DEREITOS E DEBERES DO USUARIO
DEREITOS SANITARIOS
Os titulares do dereito á protección da 

saúde e á asistencia sanitaria disfrutarán 
dos dereitos sanitarios que se recollen 
na lei 8/2008 de Saúde de Galicia, sen 
perxuízo da aplicación e recoñecemento 
dos definidos na Ley 14/1986, General 
de Sanidad, así como noutras leis 
sanitarias de ámbito estatal que sexan de 
aplicación.

A continuación descríbense algúns dos 
máis importantes:

Dereito ao máximo respecto posible •	
á intimidade da persoa, en todos os 
centros, servizos e establecementos 
sometidos á presente lei, na 
prestación de actividades sanitarias 
tales como exploracións, coidados ou 
actividades de hixiene.

Dereito a ser acompañado ou acompañada, polo menos, por unha •	
persoa que manteña vínculos familiares ou de feito co/coa paciente 
ou unha persoa da súa confianza.

Dereito das persoas menores a estar acompañadas polos seus pais, •	
titores ou coidadores.

Dereito das persoas incapacitadas a estar acompañadas polos •	
responsables legais da súa garda e protección. 

Os dereitos anteriormente citados limitaranse, e mesmo suprimiranse, nos 
casos en que esas presenzas sexan desaconselladas ou incompatibles 
coa prestación sanitaria conforme a criterios clínicos. En todo caso, esas 
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DEBERES
A cidadanía, en relación coas 

institucións e organismos do 
sistema público de saúde de 
Galicia, ten, entre outros, os 
deberes e obrigas individuais 
seguintes:

Cumprir as prescricións xerais •	
de natureza sanitaria comúns 
a toda a poboación, así como 
as específicas determinadas 
polos servizos sanitarios.

Manter o debido respecto •	
ao persoal que presta os 
seus servizos no ámbito do 
sistema público.

Coidar as instalacións e •	
colaborar no mantemento 
da habitabilidade das 
institucións sanitarias.

Utilizar os recursos, servizos •	
e prestacións ofrecidos polo 
sistema sanitario adecuadamente.

Manter a debida observancia das normas establecidas en cada •	
centro.

Asinar os documentos de alta voluntaria cando non desexe a •	
continuidade do tratamento que se lle dispensa. Non obstante, o feito 
de non aceptala non determinará a alta inmediata cando existan outros 
tratamentos alternativos, curativos ou paliativos e o/a paciente desexe 
recibilos. Neste último caso, tal situación deberá quedar debidamente 
documentada despois da información correspondente.
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Cooperar coas autoridades sanitarias na protección da saúde e a •	
prevención das enfermidades.

Facilitar información veraz dos datos de filiación, identificación e do •	
estado de saúde que sexan necesarios no seu proceso asistencial ou 
sexan solicitados por razóns de interés xeral debidamente motivadas.

Aceptar a alta cando se acabe o seu proceso asistencial, cando se •	
teña comprobado que a situación clínica do/a paciente non melloraría 
prolongando a súa estadía ou cando a complexidade do proceso 
aconselle o seu traslado a un centro de referencia.

Cumprir as normas e procedementos de uso e acceso aos dereitos que •	
se lle otorguen a través da presente lei.

Comunicar ao sistema sanitario, á maior brevidade posible, a non •	
utilización, por calquera causa, dun servizo programado previamente.

Tamén estarán suxeitos aos deberes establecidos nos apartados 1, 2, •	
3, 4, 5, 7 e 10 as persoas, familiares ou acompañantes dos usuarios e 

usuarias do sistema sanitario.

DEBERES
A cidadanía, en relación coas 

institucións e organismos do 
sistema público de saúde de 
Galicia, ten, entre outros, os 
deberes e obrigas individuais 
seguintes:

Cumprir as prescricións xerais •	
de natureza sanitaria comúns 
a toda a poboación, así como 
as específicas determinadas 
polos servizos sanitarios.

Manter o debido respecto •	
ao persoal que presta os 
seus servizos no ámbito do 
sistema público.

Coidar as instalacións e •	
colaborar no mantemento 
da habitabilidade das 
institucións sanitarias.

Utilizar os recursos, servizos •	
e prestacións ofrecidos polo 
sistema sanitario adecuadamente.

Manter a debida observancia das normas establecidas en cada •	
centro.

Asinar os documentos de alta voluntaria cando non desexe a •	
continuidade do tratamento que se lle dispensa. Non obstante, o feito 
de non aceptala non determinará a alta inmediata cando existan outros 
tratamentos alternativos, curativos ou paliativos e o/a paciente desexe 
recibilos. Neste último caso, tal situación deberá quedar debidamente 
documentada despois da información correspondente.
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INFORMACIÓN
No vestíbulo da entrada principal hai un punto de información.

UNIDADE DE ATENCIÓN AO PACIENTE
Situada na segunda planta, á dereita do vestíbulo da entrada principal.

SERVIZOS RELIXIOSOS
Na cuarta planta do hospital está situado un local para cultos relixiosos.

CAFETERÍA
Está situada na segunda planta, á esquerda do vestíbulo principal.
O horario de apertura é de 24 horas.

LOCAIS COMERCIAIS
Na primeira e segunda plantas, na zona posterior ao vestíbulo, están 

situados os seguintes locais comerciais:
Oficina	bancaria	 	 	 •Florería•	
Quiosco	de	prensa		 	 •Regalos•	
Salón	de	peiteado	 	 •Vending•	

APARCADOIRO PÚBLICO
Existe un aparcadoiro público que está convenientemente sinalizado 

nas entradas ao recinto.

SERVIZOS

TRANSPORTE PÚBLICO
Hai unha parada de taxis na entrada principal do hospital.

As liñas de autobuses que chegan ao hospital son a Liña 14, a Liña 14A 
e a Liña 8. Ademais existen tres servicios especiais que se achegan ao 
centro hospitalario.
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SERVIZOS ESPECIAIS DE 
AUTOBÚS LIÑAS 14, 14A E 14B

Saída: Fonte dos Ranchos nº 28-30 (Esq. Dr. Ochoa - Hospital Xeral), 	Hospital	Xeral,	R/	da	
Saúde,	Aquilino	 Iglesias	Alvariño,	Lamas	de	Prado,	R/	Amistade,	R/	dos	Guardias,	Curros	
Enríquez,	Avda.	Coruña,	Alto	de	Garabolos,	Ronda	Norte,	Hospital	Lucus	Augusti.
Regreso por:	 Ronda	 Norte,	 Alto	 de	 Garabolos,	 Avda.	 Coruña,	 Xosé	 Fdez.	 Núñez,	 Curros	
Enríquez,	R/	dos	Guardias,	Lamas	de	Prado,	Casás,	R/	da	Saúde,	Hospital	Xeral.

Saída: Avda. de Magoi nº 12,	Agro	da	Torna,	Rda.	de	Fingoi,	R/	Armorica,	R/	Cornubia,	Fonte	
do	Rei,	Avda.	de	Madrid,	Xosé	Castiñeiras,	Rda.	das	Mercedes,	Rda.	das	Fontiñas,	S.	Eufrasio,	
Castelo,	Ronda	Norte,	Hospital	Lucus	Augusti.
Regreso por:	Ronda	Norte,	Castelo,	S.	Eufrasio,	Rda.	das	Fontiñas,	Rda.	das	Mercedes,	Fonte	do	
Rei,	Avda.	Ramón	Ferreiro,	R/	Armorica,	R/	da	Aviación	Española,	Alfonso	X,	Avda.	de	Magoi.

INFORMACIÓN
No vestíbulo da entrada principal hai un punto de información.

UNIDADE DE ATENCIÓN AO PACIENTE
Situada na segunda planta, á dereita do vestíbulo da entrada principal.

SERVIZOS RELIXIOSOS
Na cuarta planta do hospital está situado un local para cultos relixiosos.

CAFETERÍA
Está situada na segunda planta, á esquerda do vestíbulo principal.
O horario de apertura é de 24 horas.

LOCAIS COMERCIAIS
Na primeira e segunda plantas, na zona posterior ao vestíbulo, están 

situados os seguintes locais comerciais:
Oficina	bancaria	 	 	 •Florería•	
Quiosco	de	prensa		 	 •Regalos•	
Salón	de	peiteado	 	 •Vending•	

APARCADOIRO PÚBLICO
Existe un aparcadoiro público que está convenientemente sinalizado 

nas entradas ao recinto.

SERVIZOS
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PLANO LIÑA 14
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PLANO LIÑA 14A
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PLANO LIÑA 8
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DISTRIBUCIÓN DO HOSPITAL



PLANTA 1

PLANTA 3

PLANTA 4

PLANTA 2

ACCESO DESDE 
ENTRADA PRINCIPAL

HOSPITALIZACIÓN

DISTRIBUCIÓN DO HOSPITAL

CONSULTAS EXTERNAS

PLANTA 3

PLANTA 4

PLANTA 2

ENTRADA 
CONSULTAS EXTERNAS

PLANTA 1



DISTRIBUCIÓN DO HOSPITAL

CONSULTAS EXTERNAS

PLANTA 3

PLANTA 4

PLANTA 2

ENTRADA 
CONSULTAS EXTERNAS

PLANTA 1



20

PLANO DE ACCESOS


