
SERVIZO DE
NEUROLOXÍA

UNIDADE DE ICTUS
 



A unidade do sono: habitacións C223, C224 e D202,
atendidas polo persoal do servizo de neurofisioloxía e a
habitación D203, atendida por persoal do servizo de
neuroloxía.
A unidade de Ictus (habitacións D204 a D209):
especializada en vixilancia, coidados e tratamento de
ICTUS en fase aguda.

Neuroloxía xeral (habitacións D210 a D224): unidade de
hospitalización encargada do diagnóstico, tratamento e
recuperación de pacientes con patoloxía neurolóxica.

Benvido ao Servizo de Neuroloxía/ Unidade de Ictus,
localizado na vela D do 2º andar do Hospital Álvaro
Cunqueiro (HAC).
O persoal do servizo deséxalles unha pronta recuperación.

Características do Servizo:

Na vela 2D do HAC encóntranse:

Durante a súa estancia realizarase vixilancia do seu
estado neurolóxico e constantes vitais con
monitorización continua 24 horas controlado por
persoal de enfermería.

Unidade ICTUS: Informarano ao ingreso e os 7 días da
semana en horario de mañá, tras pase de visita do
médico.

Neuroloxía xeral: Informarano de luns a venres, tralo
pase de visita médica, en horario de mañá.

Por confidencialidade, e para evitar duplicidades á hora de
dar información, deberanse aportar no momento del
ingreso nome e teléfono da persoa de contacto para dar
avisos en caso de necesidade.

Presentación da Unidade

Información médica

Lembre: O equipo de enfermería non está
autorizado a dar ningún tipo de
información médica nin de forma
presencial nin por teléfono.



Só se permite o acompañamento de 1 persoa por
paciente para favorecer o descanso físico e emocional do
enfermo.

Non é aconsellable que nenos menores de 12 anos acudan
ao hospital, así como persoas maiores de 70 anos.

Non se poderá realizar acompañamento do paciente se se
presentan síntomas ou padece calquera enfermidade
transmisible.

Non traia alimentos nin bebidas ao paciente.

O wc do cuarto é para uso exclusivo dos pacientes: existen
WCs públicos nos corredores de acceso á vela.

O acompañante deberá permanecer na sala de espera da
unidade nos momentos en que deba abandonar o cuarto
por realización de coidados ao paciente. NON ESTÁ
PERMITIDO PERMANECER NOS CORREDORES.

MANTEÑA OS TELEFONOS MÓBILES EN SILENCIO.

Aconséllase non ter obxectos de valor no Hospital. Se o
familiar non está presente ao ingreso, a documentación e
obxectos de valor entregaranse ao Servizo de seguridade
do Centro.
O PERSOAL DE ENFERMERÍA NON SE FAI RESPONSABLE
DOS OBXECTOS DE VALOR DO PACIENTE.

Durante o seu ingreso deberá aportar un neceser con útiles
de aseo persoal: cepillo de dentes, dentífrico, peite,
maquinilla afeitar, etc) roupa interior, bata , bastón/muletas
e ZAPATILLAS SEMPRE PECHAADAS.
Se usa lentes, lentillas, audífonos e dentadura postiza,
deberá aportarlos, así como o seu estoxo correspondente.

Acompañamento de
pacientes

Obxectos persoais



Almorzo: 9:00hrs.
Comida: 13:00hrs. 
Merenda.17:00hrs. 
Cea :20.30hrs.

DIETA:

O paciente só debe tomar os alimentos que lle sirvan no
centro, informaráselle do tipo de dieta en función do seu
estado e capacidade de deglutición.
O persoal daralle as indicacións e formación necesaria para a
súa correcta alimentación: textura, cantidade, posición do
paciente. CONSÚLTENOS CALQUERA DÚBIDA.

Se o paciente ten unha dieta basal (normal), poderá elixir
menú con 1 día de antelación na pantalla do seu cuarto ata as
11:00hrs

HORARIO DE COMIDAS:

Os cambios de quenda do persoal de enfermería realízanse
ás 8:00hrs, 15:00hrs e 22.00hrs, son importantes, necesarios e
imprescindibles para o coidado do paciente, eviten
interrompelos agás en caso de urxente necesidade, entón SI,
POR FAVOR CHÁMENOS AO TIMBRE.

Cando estea en condicións de recibir a alta será avisado con
antelación, durante o ingreso ensinarémoslle e resolveremos
as súas dúbidas sobre os coidados que necesite,
pregúntenos SEMPRE calquera dúbida que lle xurda.

Alimentación

Alta Hospitalaria



SERVIZO DE ADMISIÓN: 
PLANTA 0 VELA A: xustificantes de ingreso.
Os partes de baixa do paciente son tramitados polo/a
médico/a de familia correspondente.

SERVIZO DE ATENCIÓN AO PACIENTE:
PLANTA O VELA B: Suxestións e reclamacións

CAFETERÍAS: 
PLANTA O VELA C/ PLANTA -1 CORREDORES CONSULTAS
EXTERNAS.

DUCHAS PARA ACOMPAÑANTES:
Consulte en control de enfermería

TV, TELÉFONO, CONEXIÓN INTERNET:
MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE TARXETA PREPAGO EN
ZONAS DE ASCENSORES. 
NON EXISTE CONEXIÓN WIFI LIBRE.

Servizos do Centro



Organismos de axuda

ALENTO: ASOCIACION DE DANO CEREBRAL.
(www.alento.org) (info@alento.org)
Rúa da Pedra Seixa s/nº 36212, VIGO.NAVIA .
TELEFONO: 986229069

PONTEDCA: Punto de información sobre
dano cerebral en Pontevedra.
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As  imaxes deste documento son de balde
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