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Benvinguda
La Direcció de l'Hospital Malva-rosa 

vol donar-te la benvinguda al nostre 
centre, desitjant-te una càlida integració 
en el nostre equip professional i humà 
que representa el principal valor de la 
nostra empresa i del qual des d'este 
moment formes part.  

Som un hospital públic que pertany a 
l'Agència València de Salut i integrat en el 
Departament de Salut Valencia Clínic 
Malva-Rosa, la principal activitat del qual 
és la cirurgia, especialment la Cirurgia 
Major Ambulatòria, encara que compte 
també amb alguns llits per a malalts de 
curta estada.  

L'objectiu principal d'esta guia és facilitar la teua incorporació 
en el menor temps possible, proporcionant-te les dades i 
coneixements que precisaràs per a desenvolupar el teu treball de 
forma satisfactòria per al pacient i gratificant per a tu.  

El nostre Hospital i els que formem part d'ell ens sentim 
orgullosos del servici que proporcionem i del reconeixement públic 
de la societat valenciana, per això desitgem mantindre-ho e 
incrementar-ho, i comptem amb tu per a la consecució del dit 
objectiu.  

Finalment desitjar-te que la teua experiència entre nosaltres 
contribuïsca al teu enriquiment personal i professional.

José Alvaro Bonet Pla 
Gerent del Departament de 

Salut València   
Clínic Malva-rosa
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La Missió de l'Hospital Malva-rosa és contribuir a la millora de 
la salut de tota la població de la Comunitat Valenciana, mereixent la 
confiança de la mateixa com a proveïdor d'un Servici Sanitari 
Públic, satisfent les seues necessitats d'assistència mèdica 
especialitzada, assegurant la QUALITAT, EFICIÈNCIA I 
HUMANITZACIÓ de les prestacions, optimitzant els recursos 
humans i econòmics disponibles, basats en la potenciació humana i 
professional de tots els treballadors de l'hospital.

Missió

La Visió de l'Hospital Malva-rosa, té com a ideal ser reconegut 
com un dels millors Hospitals de la Comunitat Valenciana, en 
humanitat, esforçant-se per a estar en l'avantguarda tecnològica, 
organitzativa i quant a la seua funció, oferint prestació de salut.

Visió

El nostre principal recurs són les PERSONES 

Experiència, coneixements professionals i tecnològics 
Capacitat d'adaptació als canvis en l'entorn social i a les 

necessitats de salut de la població 
Compromís amb la satisfacció del pacient i oferir un tracte 

humà EXCEL·LENT 
Compromís amb la Qualitat i Millora Contínua 
Respecte cap al Medi Ambient

Valors
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Cartera de Servicis

Imagen cortesía de Iosphere.

Con licencia de freedigitalphotos.net

Les especialitats disponibles en l'Hospital Malva-rosa són 

 Anestesiologia 

 Cirurgia Ortopèdica 

 Cirurgia General 

 Cirurgia Urològica 

 Cirurgia Oftalmològica 

 Cirurgia Plàstica 

 Cirurgia Vascular 

 Cirurgia ORL 

 Cirurgia Maxil.lofacial 

 Neurocirurgia 

 Medicina Interna/UMCE 

 Unitat de Dolor Crònic 

 Rehabilitación/Fisioterapia 

 Reumatologia 

 Medicina Preventiva  

 Psicología Clínica 

 Servici de Radiodiagnòstic 

 Servici de Vacunació Internacional 

 Servici de Farmàcia.



 Consultes Externes, Quiròfans, Unitat de Recuperació PostAnestésica, 
Esterilització, Unitat d'Hospitalització Polivalent. 

 UCMA (Unitat de Cirurgia Major Ambulatòria). 

 UDCA (Unitat de Documentació Clínica y Admisisó) 

 Unitat de Qualitat
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Radiodiagnòstic

Consultes

Readaptació al 
medi

Saló d’Actes

UDCA

CENTRE DE SALUtCAFETERIA DIRECCIÓ

Bugaderia

Farmàcia

Unitat d’Hospitalizació

Capella

Sales d’Espera

URPA

Quiròfans

Esterilizació
Cafeteria
Medicina Preventiva

Gimnàs Suministres
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Unidad de Hospitalización

Sala de Espera

Capilla

Quirófanos

Unidad de Recuperación PostanestésicaServicio de Farmacia

Información de familiares

HOSPITAL MALVA-ROSA

PLANTA 1ª/ ENTRESUELO

Unidad de Readaptación al Medio

Sala de Espera

Esterilización

Quirófanos Unidad de Recuperación Postanestésica

HOSPITAL MALVA-ROSA

PLANTA 2ª

Unidad de Readaptación al Medio

PABELLÓ CENTRAL
Unidad de Readaptación al Medio

Sala de Espera

Consultas Externas

Unidad de Admisión

Radiodiagnóstico

Centralita

Recepción de pacientes

Recepción de pacientes de Radiodiagnóstico

PASEO MARÍTIMO

C/ ISABEL DE VILLENA

Salón de Actos

HOSPITAL MALVA-ROSA
PLANTA BAJA

Entradas

BUGADERIA/
ARXIUS



El conjunt del personal de l'Hospital 
Malva-rosa treballa per i per al pacient. 
La política del nostre Hospital va 
encaminada a preservar la seguretat del 
pacient i açò es reflectix en tots els 
documents elaborats pel personal de 
l'Hospital. Com nou membre de l'Hospital 
et recomanem la seua lectura. 

La ruta d'accés a documents i 
protocols de l'Hospital és: 

A través de la intranet, tens accés als documents de l'Hospital Clínic 

L'Hospital disposa d'un Comité i Comissions, que funcionalment 
depenen de la Unitat Central de Qualitat del Departament 

- Comité Central de Qualitat  
- Comissió de Docència  
- Comissió d'Humanització  
- Subcomissió de Documentació Clínica  
- Subcomissió de Farmàcia 
- Subcomissió d'Infeccions

Inici----MiPc----Projectes----Qualitat

Documentació i protocols
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El nostre hospital disposa de servici 
de Medicina Preventiva. Està ubicat en 
l'Edifici de Laboratori en la Consulta 3. 

Medicina Preventiva s'encarrega, 
entre altres labors, de l'atenció de la 
vacunació del personal i de l'atenció 
immediata d'accidents amb material 
biològic (punxades, esguitades, etc) . A 
més d isposa d 'una consul ta de 
deshabituació tabáquica. 

El personal és el recurs més important que té una organització i 
que garantix la prestació dels servicis. És la salut dels treballadors 
tan important com la qualitat de l'assistència que es presta i és de 
vital importància cuidar-la. 

El Departament disposa del Servici de Prevenció de Riscos 
Laborals, ubicat en l'Hospital Clínic Universitari, on es realitzarà el 
pertinent reconeixement mèdic laboral. 

En cas d'accident de treball posa't en contacte amb el teu 
superior immediat, o amb el metge de guàrdia en cap de setmana o 
festiu, i t'indicaran els passos que deus seguir.

Prevenció i Seguretat en el treball
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Gestió Medioambiental 

L'Hospital de la Malva-Rosa està compromés amb el 
medioambiente, d'ací la seua preocupació per reduir, reutilitzar i 
reciclar, incidint especialment en la reducció i segregació adequada 
dels residus sanitaris. 

Es generen i arrepleguen residus sanitaris de diversos tipus, 
Grup I, Grup II, Grup III, Grup IV i es recicla paper, plàstic, envasos 
briks, llandes, vidre, cartutxos de tinta i tóner, aparells elèctrics i 
electrònics i peretes de baix consum. 

L'incompliment de la normativa (Decret 240/1984, de 22 de 
Novembre del Govern Valencià, Reglament Regulador de la Gestió 
dels Residus Sanitaris) pot provocar accidents que perjudiquen la 
salut dels treballadors. 

S'haurà de prestar atenció als cartells dels contenidors i al 
protocol d'arreplega de residus.
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Cafeteria
L'Hospital Malva-Rosa compta amb 

una cafeteria comuna per a 
professionals, acompanyants i públic en 
general. Està situada en l'edifici de 
laboratori en la 1ª planta. 

L'horari per als dies laborables és de 
7:30 a 17:00 hores. 

L'horari per a festius és de 10:00 a 
17:30 hores.

Transport
Línies de tramvia núm. 4 i 6. Parada 
d'Eugenia Viñes. 

Línies de l'autobús 2,19,31,32 i la N1. Per 
a més informació la Unitat disposa d'un 
fullet de l'EMT amb el pla de les diferents 
línies
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L'Hospital va començar la seua activitat en 1924 
centrant la seua activitat en malalts tuberculosos afectats 
de patologia òssia i altres malalts de l'aparell locomotor. 

En 1987 l'Hospital s'integra en l'INSALUD, i en 1988 és 
transferit a la Generalitat Valenciana. És en esta dècada 
quan la seua activitat es va orientant cap a la cirurgia 
incorporant noves especialitats, combinant-la amb 
l'assistència a pacients de perfil PALET (Pacient ancià de 
llarga estada i terminal). 

En 1993 es crega la Unitat de Cirurgia sense Ingrés 
Ortopèdica i Traumatològica sent el primer hospital de 
València que la posa en marxa. 

En any 2001 es reforma l'Hospital ampliant i 
modernitzant els seus quiròfans i en 2005 l'assistència al 
pacient PALET es trasllada a l'acabat de reformar Hospital 
Pare Jofre. 

En l'actualitat, l'Hospital potència la seua activitat 
quirúrgica en pacients 
aguts desenrot l lant 
t è c n i q u e s m e n y s 
invasives que permeten 
a l p a c i e n t l a 
reincorporació al seu 
domicili en el mateix 
dia (CMA) i en el menor 
temps possible quan 
requerix ingrés. 

L'Hospital es troba ubicat en la zona del marítim,         
C/ Isabel de Villena nº2.

Història de l'Hospital


