INFORMAÇÃO AO VISITANTE

Higiene
no hospital

Higiene no hospital
A proteção dos nossos pacientes está em primeiro
lugar. Com as seguintes medidas de higiene pretendemos proteger os nossos pacientes de agentes
patogénicos. Ajude-nos a alcançar este objetivo,
implementando as medidas de higiene recomen
dadas.

Mãos
As mãos são os portadores mais relevantes de agentes patogénicos. Por essa razão, lave minuciosamente as mãos com água e
sabão:
–– ao aceder ao quarto do paciente
–– após trocar a fralda ou acompanhar à casa de banho
–– após a ida à casa de banho
–– antes da preparação de alimentos
–– antes de comer
–– quando as suas mãos estiverem visivelmente sujas
Caso seja necessário desinfetar as suas mãos será orientado por pessoal
especializado para a desinfeção das mesmas. Isto é necessário nas seguintes
situações:
–– O seu filho está isolado.
–– Você assume tarefas relativas a cuidados técnicos, como a
administração de alimentação por sonda na sua criança.
–– Você extrai leite materno no hospital.

Ambiente pessoal da criança e quarto
de hospital
A cama com mesa de cabeceira pertence ao ambiente pessoal
do paciente será tocado somente pelos parentes e pessoal.
Com a limpeza diária do quarto do paciente providenciamos um
ambiente limpo. Para possibilitar isto, contamos consigo para
fechar a sua cadeira reclinada e colocar os objetos pessoais de
lado.
Caso partilhe o trocador com outros pais, limpe-o cuidadosamente após a utilização com um toalhete húmido desinfetante.

Sintomas de doença em visitas
Informe o pessoal de enfermagem responsável caso se sinta
doente ou apresente sintomas de uma infeção. Será informado
sobre medidas adicionais de higiene para a proteção da sua e de
outras crianças.
Os irmãos e visitas doentes permanecem em casa.
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