ROTINAS
Horários de visitas:
Enfermarias: 16:00 horas;
UTI: 16:30 horas (segunda á sexta)
10:00 horas (finais de semana e
feriados)
OBS: Sujeito á alterações/cancelamento em
casos de intercorrências
Horários das refeições:
Café da manhã: 07:30 - 08:00;
Almoço: 11:30 - 12:00;
Café da tarde: 14:30 - 15:00;
Jantar: 17:30 - 18:00;
Ceia: 21:30 - 22:00
OBS: Após estes horários as bandejas serão
recolhidas.
Horário dos banhos:
Os banhos devem ocorrer
preferencialmente no período da
manhã.

Os exames laboratoriais e de imagem são
realizados por empresas terceirizadas,
contendo, portanto sua rotina própria.

ATENÇÃO
Se você passou por alguma cirurgia e após a
alta hospitalar apresentar algum destes
sintomas: febre, rubor (vermelhidão), presença
de secreção na cicatriz cirúrgica, comunique a
CCIH da instituição pelos telefones:
3172-4540.
999259733

AJUDE VOCÊ TAMBÉM A DIMINUIR OS
RISCOS DE INFECÇÕES HOSPITALARES!

Horário de troca de acompanhantes:
07:00
13:00
19:00

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar
CCIH

Horários de mamadeiras:
07:00
19:00
10:00
22:00
13:00
01:00
16:00
04:00
OBS: Em casos de exceções, solicitar à
enfermeira do setor.
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INTERNAÇÃO

CCIH - Comissão de controle
de Infecção Hospitalar

O que é CCIH e qual sua
função?

NORMAS

Não é permitida a entrada de alimentos na
instituição, exceto nos casos autorizados pela
É a comissão de controle de infecções
nutricionista.
hospitalares. Esta comissão tem como função
garantir uma boa qualidade de vida dentro do Comer somente o que o hospital forneça, pois
comidas estocadas dentro do quarto podem
hospital, prevenindo infecções hospitalares, tanto aumentar o risco de infecções e a proliferação
para pacientes como para os funcionários e
de insetos e roedores.
pessoas que frequentam o ambiente hospitalar. Lavar as mãos antes e após entrar no ambiente
hospitalar.
O que é Infecção Hospitalar?
Não sentar nem deitar na cama do paciente, nem
É toda infecção adquirida durante a internação na cama que está vazia ao lado (pois a qualquer
momento ela poderá ser ocupada por um
hospitalar ou então relacionada a algum
paciente).
procedimento realizado no hospital, podendo se
Não será permitida a entrada de crianças
manifestar também após a alta.
menores de 12 anos.
Será permitida apenas a entrada de dois
NORMAS
acompanhantes por vez para cada paciente
Terão direito a 1 (um) acompanhante os
(independente do convênio). No entanto, os
pacientes menores de idade (18 anos), com 60
pacientes internados na UTI terão direito
anos ou mais, puérperas, indígenas e pessoas apenas a dois visitantes por dia.
que apresentem necessidades especiais;
Proibido fumar nas dependências do hospital;
Os acompanhantes e visitantes deverão
permanecer com os crachás que são entreguesTrazer apenas o número de roupas necessárias
para o uso do paciente;
na recepção e deverão devolvê-los no
momento da saída. Em casos de perda do
É proibido que os pacientes ou acompanhantes
mesmo, será cobrada uma taxa de R$ 5,00.
adentrem nos demais quartos;

NORMAS
Manter silêncio nas dependências do hospital.
É proibido conversar no celular pelos
corredores, pois isto pode incomodar os
demais pacientes.
Não utilize nada de outros pacientes (pentes,
sabonetes, copos dentre outros objetos) para
não adquirir outras doenças.
O refeitório é de uso exclusivo dos
funcionários da instituição, portanto, sempre
que desejar algo da cozinha, peça à
enfermeira ou aos técnicos de enfermagem
do setor, para que o mesmo possa
providenciar o que foi solicitado.
Caso seja acompanhante, NÃO deixe o
paciente sozinho.
Não toque em sondas, fluidos, equipos ou
demais equipamentos do paciente, em casos
de dúvidas solicite ajuda da equipe de
enfermagem.
Proibido deixar roupas, “papagaios” e demais
objetos sobre a mesa de cabeceira, este
móvel deverá ser utilizado pelas copeiras
para deixarem água e as refeições do
paciente.
A instituição não se responsabiliza por
eventuais perdas ou danos de objetos
pessoais dos pacientes e acompanhantes.
Desligar a televisão as 22:00 horas;

