Normas para acompanhantes

Sociedade Divina Providência
Hospital Nossa Senhora da Conceição
Tubarão/SC

Proibido acompanhantes
menores de 18 (dezoito anos)
e fumantes.
Em enfermaria feminina, será
permitido somente acompanhante
feminino.
A autorização deverá ser obtida
com o chefe do setor. O crachá e
as normas serão entregues pela
Assistente Social.
O crachá deverá acompanhá-lo
durante todo o período autorizado
e ser devolvido na Portaria Central,
ao término do período de internação.
Se extraviado, não será liberado outro
e o responsável perderá o direito de
acompanhar o paciente.

do acompanhante

O acompanhante deverá permanecer
no quarto com o paciente.
Não será permitido visitar outros
pacientes e circular nos corredores.
Favor MANTER SILÊNCIO.
Não será permitido ao acompanhante
utilizar o telefone do setor. O HNSC
dispõe de telefones públicos nos
andares.

Será permitido que cada paciente
traga um (1) televisor e um (1)
ventilador, após o pagamento de
taxa na tesouraria. Caso já tenha
no quarto, trazido por outro paciente, ficará
somente um aparelho.
Fora do horário de visitação, os pertences do
paciente deverão ser deixados na recepção do
Hospital, e o funcionário irá fazer a devida entrega.

O Hospital não se responsabilizará
pelos pertences ou valores do
acompanhante.
A troca de acompanhante será
efetuada na Portaria Central nos
horários das 7h às 8h30min, das 12h
às 14h e das 17h30min às 18h30min,
com o nome do paciente, nº do quarto e o crachá.
Não será PERMITIDO fornecer
alimento, fora da dieta médica
ao paciente. Os mesmos serão
recolhidos.
O acompanhante não poderá
fazer refeições no quarto, devendo
dirijir-se às lanchonetes.
Não será permitido acumular lixo
nos quartos, nem jogá-los pela
janela.
As roupas não podem ser lavadas nos
quartos e nem penduradas nas janelas.

Lembramos que será necessário trazer para o
paciente, sabonete, escova e creme dental.
Caso seja necessário, trazer
fraldas descartáveis.
Somente será permitida a entrada de cobertores,
toalhas, travesseiros particulares com o registro
na recepção, sendo que a mesma deverá ser
apresentada na saída. Lembramos que as roupas
do Hospital são de uso exclusivo dos pacientes.

Será proibido ao acompanhante
usar trajes de dormir como
camisolas, baby doll, etc...

A acomodação permitida para
permanência será a cadeira
fornecida pelo Hospital, sendo
proibida cama no chão e
cadeiras de praia.

É PROIBIDO fumar nas dependências
do Hospital, conforme Portaria
nº 1050 do Ministério da Saúde.

É PROIBIDO interferir nos procedimentos exclusivos de competência
da enfermagem como: mexer no
soro, curativos e fornecer medicação sem ordem médica.

Lembretes
Lave as mãos antes e após o contato com o paciente;
Não sente no leito do paciente;
É obrigatória a participação do acompanhante nas
reuniões do ABC do Acompanhante;
Se o seu familiar estiver em algum tipo de isolamento, antes de entrar no quarto, favor dirigir-se ao Posto de Enfermagem do setor para receber orientações;
O ticket almoço, entregue aos acompanhantes dos
pacientes acima de 60 anos e menores de 18, será
fornecido até às 8h30min. O almoço será servido no
refeitório. Favor trazer talheres;
Favor zelar pela ordem e manutenção da limpeza do
quarto e colaborar com os profissionais da higienização (todos os pertences do paciente e acompanhantes deverão permanecer dentro dos armários);
O que o acompanhante pode fazer?
- Auxiliar na alimentação do paciente, no banho, na
troca de fraldas e na mudança do decúbito.
HORÁRIOS DE VISITA
Visita em Apartamento e Quarto Privativo: 9h às 21h
Visita em Acomodação Coletiva e Quarto Semi-Privativo: 12h às
14h e das 17:30h às 18:30h
Visita na UTI: 10:30h às 11h e das 16:30h às 17h (somente duas
pessoas por vez)

O não cumprimento destas NORMAS
acarretará na perda do direito a
acompanhante.

