GUIA PREVISITA IMO

Li donem la benvinguda a l’IMO. Gràcies per haver confiat en
nosaltres i per posar la seva salut ocular a les nostres mans.
Li preguem que llegeixi detingudament aquesta guia perquè
això ens ajudarà a oferir-li la millor atenció possible en la seva
propera visita al centre.
Recomanacions importants per facilitar la seva visita mèdica

1
2

Si és la primera vegada que es visita a l’IMO, no s’oblidi de
portar els informes o proves prèvies del seu oftalmòleg.
És probable que li dilatin la pupil·la per a una millor
exploració ocular. Per això, és aconsellable que vingui
acompanyat i que no condueixi, ja que pot patir visió
borrosa durant unes quantes hores després de la seva visita.
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La visita inclou una revisió optomètrica, amb examen
d’agudesa visual i proves de refracció. Ha de tenir en
compte que l’hora programada comença amb aquesta
exploració, prèvia a la seva visita amb l’oftalmòleg.
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Porti les lents de contacte si en fa servir, però no les porti
posades durant la visita ni en les 24 hores prèvies per
facilitar la revisió oftalmològica i la possible graduació. Si
la seva visita està relacionada amb una possible cirurgia
refractiva, no haurà de portar-les durant els 7 dies previs.
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Si pren algun tipus de medicació, és important que
en porti per escrit el nom, la dosi i la freqüència
d’administració.
.

Recomanacions importants per facilitar la seva visita mèdica

6

Reservi prou marge de temps a la seva agenda.
Li recomanem que a l’hora de programar la seva visita, ho faci amb
prou marge de temps, en previsió que la seva estada a IMO es pugui
prolongar (per un temps no inferior a 2 h) a causa de diferents motius:
•

Dilatació: un cop dilatades les pupil·les amb gotes (col·liri midriàtic), pot
ser que s’hagi d’esperar al voltant de 20 minuts, fins que faci efecte el
col·liri, perquè li puguin examinar el fons de l’ull.

•

Proves diagnòstiques: el doctor pot requerir l’ajuda de proves per
oferir-li un diagnòstic complet. Si disposa de temps suficient i accepta el
pressupost que se li presentarà prèviament, té l’opció de fer-se les proves
necessàries el mateix dia de la visita. Això li permetrà anar-se’n amb un
diagnòstic i, si escau, amb una indicació de tractament, sense necessitat
de programar noves visites ni cites addicionals.

•

Davant la sospita que pugui patir patologies oculars diferents del motiu
principal de la consulta o de l’especialitat de l’oftalmòleg que el visita,
és probable que el vegi algun altre doctor del centre especialitzat en
una altra part de l’ull. Per tant, podria acabar visitant-se amb més
d’un oftalmòleg, sense haver de demanar cita per un altre dia ni haver
d’abonar una altra visita, però tot plegat allargaria la seva estada al
centre.

•

Si el doctor li indica un tractament quirúrgic, al Departament de
Programació Quirúrgica li oferiran tota la informació i el pressupost de la
cirurgia i li podran donar dia i hora a l’instant.

Altres informacions d’interès per a la seva estada al centre

La recepció principal és a la primera planta. Allà li indicaran el circuit fins a la recepció
de consulta, on li demanaran el DNI per poder prendre nota de les seves dades i li
sol·licitaran que firmi un document exigit pel Reglament General de Protecció de
Dades (RGPD).

?

A més, durant tot el circuit, cada persona que l’atengui li demanarà la confirmació de
les seves dades. No se sorprengui; és per la seva seguretat.
A les nostres sales disposem d’espais de joc per a nens, que durant la seva estada a
l’IMO hauran d’estar acompanyats per una persona adulta.
També disposem d’un servei de cafeteria-restaurant, amb horari de 8.00 a 20.00
h, on si ho desitja també podrà gaudir d’una espera més relaxada. A qualsevol de
les recepcions de l’IMO o bé al taulell d’Atenció al Pacient, ubicat a la recepció de
consultes, pot demanar un dels nostres dispositius i l’avisarem quan pugui tornar a la
sala d’espera per entrar a consulta.

Altres informacions d’interès per a la seva estada al centre

El preu de la primera visita, sigui amb un especialista o amb més d’un, és de 166 euros,
quantitat que pot abonar-se en efectiu o amb targeta de crèdit (excepte American
Express). A aquest preu s’hi ha de sumar el cost de les proves diagnòstiques, en cas
que siguin necessàries -el pressupost de les quals se li presentarà prèviament perquè les
aprovi i les pagui, també en efectiu o mitjançant targeta de crèdit. Si cal l’autoritizació
de la seva mútua de salut, se sol·licitarà al moment.
Informi’s de la cobertura de la seva mútua de salut o asseguradora; a l’IMO treballem
amb diverses companyies. Les pot consultar aquí.
Si desitja un informe de la seva visita, pot sol·licitar-lo a la recepció principal i, al cap
d’uns dies, el rebrà per correu ordinari, correu electrònic o fax.
Si durant la seva estada a l’IMO té qualsevol dubte o necessitat, pot acudir al nostre
personal d’Atenció al Pacient o bé a qualsevol membre de l’equip, sigui del cos
assistencial o administratiu. Hi som per ajudar-lo i per fer-li l’estada al més còmoda
possible.
En aquest vídeo li mostrem alguns detalls de la seva visita a l’IMO.

LA SEVA VISITA A L’IMO
Àrea de consultes
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Entrada principal
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• Visita optomètrica (consultes
C D
E agudesa
passadissos A
A, C,
D i E:
visual i refracció)

PLANTA 1

• Visita oftalmològica (consultes
A C,
C D
E)
passadissos A,
DiE
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Recepció principal
Benvinguda/
consignes/taxis/
sol·licitud d’informes

Atenció al pacient
Atenció de dubtes i necessitats que sorgeixen
durant la seva estada a
l’IMO

• Pressupost proves diagnòstiques
(passadís principal àrea de
consultes)
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• Proves diagnòstiques (consultes
d’infermeria i fotografia ocular,
A iB
B)
passadissos A
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• Segona visita amb l’oftalmòleg i
diagnòstic (consulta passadissos
A
D iE
E)
A, C
C, D
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Facturació
Preu de la primera
visita: 166€ (no
inclou proves)
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Recepció 1
Identificació i gestió de
dades del pacient
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Sala d’espera
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Àrea de jocs per a nens
Sempre han d’estar
acompanyats d’un adult
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Per a més
informació pot consultar
la nostra pàgina
web
o bé contactar-trucant
al 93 253 15 00 o a
través d’aquest
Formulari
de contacte

Informació i
programació
quirúrgica

Cafeteria
De 8 a 20 h. Carta i
menú diaris. També
pot esperar-s’hi
utilitzant el nostre
servei d’avisadors

PLANTA 0
Quiròfans i sales
d’espera quirúrgiques
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PLANTA -1

Situació i desplaçaments

L’IMO és al carrer Josep Maria Lladó, 3
08035 Barcelona (Sortida 7 de Ronda de Dalt)
Vegi el mapa a Google Maps
Si ve amb transport públic, té les següents combinacions
d’autobús:
Autobús 60: Rotonda de Bellesguard, parada 1540
Autobús 196: Josep Maria Lladó-Bellesguard,
parada 3191
Autobusos 60, 123, 196: Ronda de Dalt – Bellesguard,
parada 0071
A més, en aquest enllaç pot consultar amb detall com
arribar a l’IMO des de diferents punts de la ciutat.

Si pensa utilitzar el vehicle particular (navegador GPS: 41º
24’ 38” N - 02º 07’ 29” E, disposem de pàrquing amb més de
200 places (la primera mitja hora és gratuïta).
Si ve amb taxi, demani al conductor que el deixi a l’interior
del pàrquing (planta -1), en una àrea especial per a això, al
costat de l’entrada dels ascensors. Si necessita un taxi en
el moment d’abandonar el centre, a la recepció principal
(planta 1), li’n demanarem un.
En cas que porti equipatge, pot desar-lo amb clau en una
de les nostres consignes de la planta 1 (demani’n la clau a la
recepció principal).
Si necessita allotjament, aquí pot consultar alguns dels
hotels propers al centre on li faran un preu especial.
Quan realitzi la reserva, recordi’s d’indicar que és pacient
de l’IMO.
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www.imo.cat

URGÈNCIES

24
HORES

93 253 15 00
A qualsevol hora,
els 365 dies de l’any,
sense cita prèvia

Únic centre oftalmològic de
Catalunya acreditat pel segell
de qualitat de
Joint Commission
International

