
www.hospitalesperitsant.cat

CAT

Informació sobre el seguiment dels pacients a l’Àrea d’Urgències

Estàs esperant 
un familiar 
que està a 
urgències?

Ara pots saber 
en quin punt de 
l’atenció es troba 
el pacient.

Fundació Hospital de l’Esperit Sant
Av. Mossèn Pons i Rabadà, s/n. 
08923 Santa Coloma de Gramenet 
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Per accedir a la informació des del vostre dispositiu: 
www.hospitalesperitsant.cat/seguimenturgencies 
o escaneja el codi QR



lnformació Urgències

Codi personal Situació Ubicació Nivell Triatge

57361 En Espera Sala d’Espera

19213 En Triatge Sala d'Espera  Nivell IV

34373 En Espera Sala d'Espera

39448 En Exploració i/o Proves SAVA PV1 Nivell III

19204 En Observació AU11 Nivell III

34382 Alta urgencies

59888 lngressat 303i Nivell IV

66624 lngressat PV2 Nivell IV

88488 Trasllat altre centre H. GERMANS TRIAS I PUJOL Nivell II

44747 En Exploració i/o Proves BOX 5 Nivell IV

última actualició: 15:23

1 2 3 4

Codi que se li assigna  
al pacient durant la seva 
estada a urgències.

Codi personal 1

Localització del pacient.

Ubicació 3

Sistema de priorització del 
pacient d’urgències que fa el 
personal assistencial.

Nivell de triatge 4

Trobareu la informació per  
poder fer el seguiment del  
pacient i conèixer la seva situació, 
ubicació i nivell de triatge.

Cada pacient s’identifica amb un 
número (codi personal) per garantir 
la seva confidencialitat. 

Aquesta eina complementa 
la informació que faciliten els 
professionals assistencials  
quan és necessari.

Podeu accedir a aquesta 
informació des de:
• La pantalla de la sala d’espera
• El web de l’hospital

www.hospitalesperitsant.cat/
seguimenturgencies
Escanejant el codi QR que trobareu
al tiquet del codi personal podeu
accedir directament a aquesta
adreça des del vostre dispositiu.

En espera: el pacient ha arribat a 
urgències però encara no ha estat 
atès pel personal assistencial.

En triatge: el pacient ha estat 
atès pel personal assistencial 
de triatge i es troba pendent de 
ser visitat pel metge d’urgències 
corresponent.

En exploració i/o proves: 
el pacient està essent visitat 
pel metge d’urgències i es 
troba pendent de realització 
d’exploració complementària 
i/o proves.

En observació: s’han realitzat 
exploracions complementàries 
 i/o proves i el pacient està 
pendent de resultats. 

Ingressat: el pacient romandrà 
ingressat a l’hospital. 

Alta urgències: el pacient ha 
estat donat d’alta a urgències 
amb indicacions clíniques.

Trasllat altre centre: el pacient 
ha estat traslladat a un altre 
centre hospitalari (el centre de 
trasllat es mostra a “Ubicació”).

Situació 2


