
Localització dels pacients
Informació important sobre els sistemes d’avisos i 
seguiment de pacients per part de les famílies



Informació general
Perquè els familiars dels nostres pacients puguin saber en tot moment on 
es troba el seu fill/a, l’hospital disposa d’un sistema de TAG que facilitarà, 
en tot moment, informació del nen/a.

Pas 1

Pas 2

• Informar a la família de la seva 
ubicació dins de l’àrea quirúrgica.

• La comunicació del personal de 
quiròfan amb la família, donant avisos.

Consulta la informació
Els familiars podran disposar de la informació sobre la localització del seu fill/a 
a través de dos dispositius:

A través del mòbil, instal·lant l’App MYSPHERA VWR

A través de la pantalla informativa 
de MYSPHERA situada en la sala 
d’espera Arco Iris, seguint el codi 
identificatiu del pacient.

En aquesta pantalla podrà trobar 
els següents avisos/missatges:

• Sala espera Arco Iris
• Sortida bloc quirúrgic
• Passin a la URPA
• Recuperació (URPA)
• Passeu al despatx d’informació 
• Quiròfan

2.1

2.2

Codi identificatiu:

• Busqueu l’aplicació Mysphera 
VWR o escanegi amb el mòbil 
el següent codi QR:

• Per a consultar la 
ubicació del pacient, 
escanegi el codi QR que 
trobarà en el document 
adjunt, o introdueixi el 
codi identificatiu.

Localitzador
El personal del Bloc Quirúrgic col·locarà al 
pacient un localitzador amb el seu propi codi 
identificatiu, que permet:



Pg. Sant Joan de Déu, 2
08950 Esplugues de Llobregat
(Barcelona, España)

www.sjdhospitalbarcelona.org

* La informació del pacient desapareix al cap de dues hores de la 
sortida de l’Àrea quirúrgica.

L’informem que el responsable del tractament de les seves dades, és 
l’Hospital Sant Joan de Déu.

Les seves dades personals associats a la polsera RFID- seran uti-
litzats per a conèixer la seva localització en el bloc quirúrgic i el seu 
estat. A totes elles podran accedir via APP o pantalles del mateix 
centre sanitari, i sempre apareixeran de forma codificada. La base 
legal pel qual el responsable utilitzarà les seves dades és l’interès 
legítim, i en cap cas seran transferits a un tercer país o organització 
internacional. Les dades proporcionades seran conservades per al 
correcte seguiment que se li farà a l’Hospital, i una vegada finalitzat, 
s’eliminaran d’acord amb la normativa reguladora, durant el termini 
necessari per a complir amb les disposicions legals.

Podrà exercir els seus drets dirigint-se per escrit al Delegat de Pro-
tecció de Dades a dpd@sjdhospitalbarcelona.org M
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