
A UNIDADE DE QUEIMADOS 

É unha unidade de referencia designada 
polo Ministerio de Sanidade, certificada 
coa Norma ISO 9001:2015, que trata 
queimaduras e afeccións graves da pel. 

Infraestrutura 
3 estancias para críticos 
5 habitacións individuais 
1 habitación dobre 
1 quirófano 
2 consultas externas 
3 salas de estar (unha con taquillas) 
Aseo con ducha para familiares 

Equipo asistencial 
O noso equipo humano está formado por: 

1 fisioterapeuta 

1 psicólogo/a  

2 cirurxiáns plásticos 
1 médico intensivista 
1 supervisora de enfermaría 
14 enfermeiras 
9 técnicos/as en coidados de enfermaría 

1 terapeuta ocupacional 

1 traballador/a social 
1 celador/a 

Existen persoas de apoio psicosocial a súa 
disposición no 4º andar (Traballo social)

🕓 Horario de visita 

TARDE : De 16:30 a 21:00h 

MAÑÁ: Poderán pasar aqueles 
familiares de pacientes que van a 
quirófano. Permitirase unha breve  
visita antes e despois do quirófano. 

Haberá situacións especiais nas que 
estes horarios poderán ser modificados.  
Se é o seu caso, serán debidamente 
informados. 

Se o horario non se axusta as súas 
posibilidades, avísenos.  

📞 Teléfonos de contacto

SECRETARíA:     981178116 

ENFERMARÍA:    981178028 
Como chegar 

Benvido/a á Unidade de 
Queimados 

Información para as familias 

 (Adultos) 

O NOSO PROPÓSITO É DAR 
UNHA ASISTENCIA 

HUMANIZADA DE CALIDADE

Estamos no edificio Sur, no 6º andar. 
Ascensores 28 e 29 . Pode chegar a eles 
atravesando o corredor de Traballo Social, 
no 4º andar, ou tamén polas escaleiras que 
están enfronte. 



Agradecémoslles a súa colaboración  
e intentaremos resolver as dúbidas 

que poidan  xurdirlles.

1. Poñeranse unha bata e unhas calzas  
para entrar a ver ao seu familiar. Se fose  
necesaria algunha protección adicional, 
será informado polo persoal.

2. Antes de entrar e saír é imprescindible 
realizar a hixiene de mans. Indicarémoslle 
como  facelo.

INFORMACIÓN  
Pacientes críticos: reunión informativa ao 
ingreso. Posteriormente de luns a venres  
ás 12:00 h. 

Fin de semana poñeranse en contacto con 
vostede si houbera cambios importantes. 

 Pacientes non críticos : Martes e xoves 
ás 12:00 h. 

O equipo de enfermaría informaralles dos 
procedementos que vaian realizar e  
solicitaranlles colaboración, ou que saian da 
habitación se fose necesario. 

Moi importante  
A información é confidencial, polo que se 
recomenda que o paciente ou a súa familia 
elixan a unha persoa de referencia para 
recibila e transmitila ao resto de familiares e 
amigos que consideren oportuno. 

No hospital hai duas cafeterías, unha no 4º 
andar e outra no baixo. 

Próximos ao hospital, hai aloxamentos con 
prezos reducidos para familiares.

NORMAS PARA AS VISITAS 

• Ás 16:30h o persoal avisará as familias para 
acceder ás habitacións. 

• Permitirase a entrada de dous familiares por 
quenda  (16:30-18:00h; 18:00-19:00h; 
19:30-21:00h).  

• Ás 19:00h sairán as familias para acomodar 
aos pacientes. 

• O paciente que sexa autónomo poderá saír á 
sala de estar e recibir maior número de visitas. 
Tamén poden saír ao pasillo acristalado que hai
fora da unidade. 

☑ Teléfono móbil, tablet, portátil.  

☑ Libros, revistas, etc. 

☑ Zapatillas adaptadas, útiles de aseo 
persoal. 

☒ Alimentos, bebidas. 

☒ Flores. 

ANTES DA VISITA


