Visitas no C.T.I.:

U.T.I
Unidade de Terapia
Intensiva

Boletim médico por telefone:
Diariamente das 08:30 as 9:30 horas serão
repassados informações do quadro de saúde
por telefone a um familiar.
UTI SÃO MIGUEL
15: 00 horas: Repasse do boletim médico
para 1 familiar (sempre a mesma pessoa, que
ficará responsável em repassar para os demais familiares o quadro do paciente)

15:30 horas: 2 visitantes (15 minutos cada)
UTI SÃO RAFAEL
16: 00 horas: Repasse do boletim médico
para 1 familiar (sempre a mesma pessoa, que
ficará responsável em repassar para os demais familiares o quadro do paciente)
16:30 horas: 2 visitantes (15 minutos cada)
“Chegar com 10 minutos de antecedência
para realizar o cadastro e pegar o crachá de
visitante na recepção principal”

MANUAL DE
O R I E N TA Ç Õ E S A O
FA M I L I A R
HOSPITAL MAICÉ
Rua Bolívia, 54 Bairro Reunidas
Caçador—SC
Cep: 89500-000
Tel: 49 - 3561 - 2811

Telefone - 3561-2811

U. T. I .
Cuidando da Vida
O CTI é um ambiente diferenciado que visa a
manutenção da vida e recuperação da saúde
de pessoas que necessitam de um acompanhamento mais intensivo do seu estado de
doença. Tem uma série de recursos tecnológicos, muitos aparelhos ligados ao paciente,
os exames de laboratório são frequentes e a
avaliação clínica é constante.
A equipe de saúde está próxima e sempre
alerta para qualquer necessidade. Sempre
tem médico e enfermeiro de plantão. A quantidade de técnicos de enfermagem é suficiente para que o paciente seja atendido adequadamente, além dos profissionais de fisioterapia, nutrição, psicologia e assistente social.
Por segurança as grades das camas ficam elevadas e os pacientes geralmente com as mãos.

Lavagem das Mãos:
Lave as mãos ao entrar no CTI, pois o
seu familiar pode estar com a defesa de
seu organismo enfraquecida pela doença
e alguns microorganismos que você leva
consigo pode complicar seu estado de
saúde.

Material de Higiene necessários para o paciente:

Deve-se lavar as mãos após visitar seu
familiar, pois ele pode estar com alguns
microorganismos que estão em tratamento, mas você não.

·

Fralda descartável;

·

Sabonete;

·

Desodorante;

·

Escova e creme dental;

·

Enxaguante bucal;

A alimentação que seu familiar necessita é oferecida pelo hospital enquanto ele estiver hospitalizado
e não há necessidade de complementá-la.

·

Xampu e Condicionador

·

Pente

As roupas são usadas exclusivamente as do hospital.

·

Hidratante para o corpo

Importante:

Não é permitido tocar nos aparelhos.
Quando estiver na CTI não circule pela unidade,
dedique esse tempo a quem veio visitar.
O último sentido que seu familiar perde é a audição, por isso procure falar coisas positivas e boas.

A visita deve ser um momento agradável onde a
família pode confortar o paciente, segurar sua
mão e conversar com ele mesmo que esteja desacordado.
Informações sobre o estado de saúde devem ser
obtidas com o médico assistente, para isso procure saber quem é o médico do seu familiar.
Não é permitido o uso de aparelho celular .

O número de visitantes é limitado, visando a prevenção de transmissão de microrganismos e tranquilidade necessária ao
reestabelecimento do paciente; contudo é
de grande importância para a pessoa internada, de modo a não perder o contato
familiar, ter notícias das coisas que o são
importantes, receber carinho e apoio que
geram conforto físico e emocional.

