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Higiene no hospital
A protegäo dos nossos pacientes esta em primeiro 
lugar. Com as seguintes medidas de higiene preten
demos proteger os nossos pacientes de agentes 

patogenicos. Ajude-nos a alcangar este objetivo, 
implementando as medidas de higiene recomen- 
dadas

Maos
As mäos säo os portadores mais relevantes de agentes patoge- 

nicos. Por essa razäo, lave minuciosamente as mäos com agua e 

sabäo:

- ao aceder ao quarto do paciente

- apos trocar a fralda ou acompanhar a casa de banho

- apos a ida a casa de banho

- antes da preparacäo de alimentos

- antes de comer

- quando as suas mäos estiverem visivelmente sujas

//

Caso seja necessario desinfetar as suas mäos sera orientado por pessoal 

especializado para a desinfecäo das mesmas. Isto e necessario nas seguintes 

situacöes:

- O seu filho esta isolado.

- Voce assume tarefas relativas a cuidados tecnicos, como a 

administracäo de alimentacäo por sonda na sua crianca.

- Voce extrai leite materno no hospital.



Ambiente pessoal da crianga e quarto 
de hospital

A cama com mesa de cabeceira pertence ao ambiente pessoal 

do paciente sera tocado somente pelos parentes e pessoal.

Com a limpeza diaria 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 cuidadosa- 

mente apos a utitizacäo com um toalhete humido desinfetante.

Sintomas de doenga em visitas
Informe o pessoal de enfermagem responsavel caso se sinta 

doente ou apresente sintomas de uma infecäo. Sera informado 

sobre medidas adicionais de higiene para a protecäo da sua e de 

outras criancas.

Os irmäos e visitas doentes permanecem em casa.

Agradecemos a sua colaboragäo!
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