MANUAL DE ORIENTAÇÕES
AO PACIENTE E ACOMPANHANTE
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Apresentação

O

Hospital de Ensino Santa Casa de Fernandópolis tem por meta humanizar o
atendimento dos seus pacientes durante a sua permanência no Hospital.
Nosso principal objetivo é fazer você sentir-se bem e seguro.
Pensando nisso é que elaboramos este manual para orientar você e seus
acompanhantes, familiares e visitantes.
Em caso de dúvidas, sugestões, elogios e reclamações, você poderá procurar o nosso
Serviço de Ouvidoria tel.: 3465-6122 ramal 471. Ou ainda através do preenchimento dos
formulários encontrados nas unidades do Hospital, ou ainda pelo nosso endereço na internet
(www.santacasafernandopolis.com.br).
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Acompanhantes

D

urante a internação do paciente é permitida a permanência de um acompanhante
nos seguintes casos:

• Pacientes com até 18 anos incompletos, conforme Estatuto da Criança e Adolescente (Lei
nº 8.069 de 13/07/1990, art. 12);
• Pacientes maiores de 60 anos, conforme Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741 de 01/10/2003,
art. 16);
• Pacientes com necessidades especiais, segundo Estatuto do Portador de Necessidades
Especiais (Lei nº 3.939 de 02/01/2007, art. 18);
• Gestantes no dia do parto e pós-parto.
Todos os acompanhantes serão cadastrados, mediante apresentação de documento com
foto, na Portaria Central, no momento da entrada do paciente no hospital. Todos os visitantes e
acompanhantes receberão uma etiqueta de identi cação que deverão portá-la visivelmente
durante a permanência no Hospital.
Quanto a troca de acompanhantes, será realizada nos seguintes horários:
• Manhã das 7h às 9h
• Tarde das 17h às 19h.
A autorização de acompanhante para paciente internado, quando necessária, será fornecida
pela enfermeira responsável pela unidade de internação.
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Visitas

A

s visitas podem ser realizadas diariamente, sendo observadas as seguintes regras e
recomendações:

• Só será permitida a entrada de visitantes a partir de 12 (doze) anos, mediante
apresentação de documento com foto;
• Não é permitido o acesso de pessoas trajando short, bermuda, minissaia, camiseta cavada,
blusa/vestido curto e/ou decotado;
• Será permitida a entrada de dois visitantes por vez nas enfermarias;
• O acompanhante deverá manter a etiqueta de identi cação em local visível durante a sua
permanência no hospital;
• Será permitida a entrada de dois visitantes na sala de espera do Centro Cirúrgico;
• Todas as entradas de visitantes e troca de acompanhantes será feita pela Recepção Central;
• A Recepção Central será fechada às 20h;

Horários
Unidades 2,3 e 4
(leitos SUS)
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Regras para a visita na UTI

D

evido à complexidade do atendimento prestado pela Unidade de Terapia Intensiva
(UTI) da Santa Casa de Fernandópolis, este setor tem regras de visitação restritas,
mas que são estabelecidas para a segurança do paciente e familiares.

Proibida a entrada de visitantes trajando
roupas curtas ou cavadas, tais como:
short, bermuda, mini-saia, camiseta cavada,
blusas com decote e outros

Proibida a entrada de visitantes com
o peito dos pés descobertos, tais como:
uso de chinelo, sandália, rasteirinha
saltos e outros tipos de sapatos abertos

Proibida a entrada de visitantes
portando objetos, tais como:
bolsas, malas, necessaire,
estojos, sacolas, sacos e outros

Proibida a entrada de visitantes
utilizando coberturas, tais como:
capacetes, bonés, gorros,
chapéus, máscaras e outros
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Visita do Irmãozinho

visita
do

S

erá permitida a entrada de menores de 12 anos, desde que este seja irmão do recémnascido ou de criança internada na pediatria, acompanhado por um responsável com
apresentação de documento que comprove o vínculo familiar. A visita depende de
autorização prévia da equipe médica e/ou enfermagem.

das 18h às 18h30
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Informações Gerais
Itens Permitidos aos Pacientes
Durante sua permanência na Santa Casa de Fernandópolis, o paciente pode portar e/ou
utilizar os seguintes itens:
• Objetos de uso pessoal: pasta e escova de dente, pente ou escova de cabelo, sabonete,
desodorante, toalha, chinelos, roupas íntimas e fraldas (se necessário). Objetos de valor do
paciente devem permanecer com seus familiares.
• Televisão e ventilador: somente podem ser utilizados após pagamento de taxa na setor de
Orçamentos. Em enfermaria coletiva, a utilização destes aparelhos deve obedecer às normas de
convivência.
Obs.: Traga o mínimo necessário e tenha cuidado com os seus pertences, pois a Santa Casa
não se responsabiliza por eles.

Itens Proibidos
• Alimentos para o paciente e acompanhante;
• Equipamentos para gravar imagens e/ou sons (câmeras, gravadores).

Itens Oferecidos
• Roupa e lençol para o paciente internado;
• Refeição para acompanhantes de pacientes menores de 18 anos, idosos a partir de 60 anos
e em situações especiais (paciente com dependência física).

Refeições
Café da manhã

7h

Jantar

17h

Almoço

11h

Lanche noturno

19h

Lanche

*em situações especiais

14h
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Pediatria
• O responsável deve permanecer sempre ao lado da criança e quando for necessário
ausentar-se, deverá comunicar a equipe de enfermagem e deixar um responsável até o retorno.
• Atenda a criança nas suas necessidades, procurando fazer os cuidados de higiene,
alimentação via oral, troca de roupas, dentre outras.
• A criança (paciente) não poderá ausentar-se da enfermaria sem autorização da equipe de
enfermagem.
• Durante a noite só é permitido acompanhante do sexo feminino, exceto em casos
especiais, com autorização.

Precauções
Para evitar a contração de infecções hospitalares, que atento aos seguintes itens:
• Lave as mãos antes e depois da visita;
• Utilize álcool gel;
• Não sente ou deite na cama do paciente nem nas camas vazias;
• Não utilize o sanitário do paciente;
• Quando estiver com gripe, febre, diarréia ou doenças transmissíveis não faça visita ao
paciente;
• Evite contato com outros pacientes;
• Evite aglomerações nas enfermarias ou quartos;
• Colabore com a limpeza jogando o lixo nos cestos;
• Solicite orientação ou ajuda da equipe de enfermagem sempre que necessário.

Normas Gerais
• O paciente pode receber assistência religiosa de acordo com sua crença e desejo, ou de
seus familiares no caso de pacientes que não estejam lúcidos e orientados.
• Informações sobre o estado de saúde do paciente não serão fornecidas por telefone,
apenas pela equipe de pro ssionais responsável pelo paciente, de forma presencial;
• O paciente deverá sair logo após a alta hospitalar, acompanhado pelo responsável;
• Não é permitido o acesso de pessoas alcoolizadas;
• Não é permitido lavar roupas na unidade de internação;
• É proibido fumar nas dependências do hospital, de acordo com a Lei 13.541 de
07/05/2009;
• Evite falar alto e barulho excessivo;
• Mantenha seu celular no modo silencioso;
• Evite entrar com aparelho celular na UTI, Pronto Socorro e no Serviço de Investigação
Diagnóstica, para evitar interferências nos equipamentos;
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• Não manuseie, por conta própria, materiais e equipamentos que só podem ser operados
por pessoal treinado para este serviço;
• Colabore no cuidado com o paciente (alimentação, banho, higiene oral, higiene íntima e
outros);
• Guarde os pertences do paciente dentro dos armários;
• Mantenha o quarto organizado e limpo;
• Os cobertores e lençóis são de uso exclusivo dos pacientes;
• A televisão deverá ser desligada as 22h00min;
• Havendo dúvidas, procure um dos pro ssionais de enfermagem da sua unidade.

Política Sobre Imagens
Devido à natureza das atividades desenvolvidas na Santa Casa, não é permitido captar
imagens e/ou vídeos nas dependências do Hospital, bem como divulgá-las, principalmente as que
envolvam pacientes e/ou visitantes, sem que haja a autorização formal da Assessoria de
Comunicação do Hospital.
A publicação não autorizada de fotos e vídeos realizados nas dependências do Hospital
infringe os preceitos da Lei e está sujeito a penalidades.

Ouvidoria
A Ouvidoria da Santa Casa de Fernandópolis está à disposição dos pacientes, familiares e
visitantes para ouvir suas queixas, sugestões e elogios.
Sala da Ouvidoria: localizada próxima ao Pronto Socorro da Santa Casa.
Horário de atendimento: das 7h as 12h; e das 13h30 as 17h
Pelo Telefone: (017) 3465-6122 / ramal 471
Por e-mail: ouvidoria@santacasafernandopolis.com.br
Pelo site: www.santacasafernandopolis.com.br/ouvidoria
Por formulário: urnas espalhadas pelo hospital.
Obs.: Os pacientes internos podem solicitar à equipe, a presença do ouvidor.
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