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De Luns a Venres
(agás festivos)

De 08:00h a 15:00h

Teléfonos:
Hospital de día Oncolóxico:

986 21 71 36
Hospital de día Médico:

Moitas Grazas pola

súa colaboración

986 21 71 35

Hospital de Día
Unidade de Calidade de
Coidados
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Hospital de Día Pediátrico

Pediátrico
Cód. SERGAS: 093455

Funcionamento
Presentación
O Hospital de Día Pediátrico atópase situado no
Andar -1 do Hospital Álvaro Cunqueiro no Bloque
C1 “Consultas de Pediatría”.
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Aceso dende a rúa

Conta con:
◦ Dúas Unidades de Tratamento:
- Hospital de Día Oncolóxico (1)
- Hospital de Día Médico (2)
◦ Unha única Sala de Espera (3)
◦ Un baño – vestiario con cambia bebés.
En ambas as unidades de tratamento o/a neno/a
pode estar en todo momento cun acompañante.

◦ Debido ás características dos pacientes que se
tratan nesta unidade se algún neno ou
acompañante está cun proceso febril deberá
comunicalo.

Outra información
de interese

◦ Comunique ao personal de enfermería a súa
chegada, pois non dispoñemos de lector de
tarxeta.
◦ Se por algunha razón o seu fillo prefire
permanecer
deitado,
fáganolo
saber.
Intentaremos facilitalo.
◦ Os pacientes serán atendidos en cada unidade
de tratamento segundo a hora de cita, agás en
situacións especiais que serán valoradas polo
persoal.
◦ Os nenos deben vir con roupa cómoda, para
facilitar as técnicas de enfermería que necesite
realizar.
◦ Se trae carriño de bebé
agradecemos que o aparque
sempre na sala de espera,
de
xeito
que
non
interrompa o paso.

A nosa prioridade é a saúde e o
benestar do seu fillo, polo tanto non
dubide en consultarnos calquera dúbida
que teña a este respecto.

◦ Solicite ao persoal de
enfermería a clave Wi-fi,
dispoñible para pacientes
do servizo.

◦ Permítese o aceso con aparatos tipo consola,
tableta, aparatos de música, etc, de pequeno
tamaño.

