Caso você necessite de uma declaração
de
comparecimento,
solicite
à
enfermeira do setor.

INSTITUTO DE ORTOPEDIA
E TRAUMATOLOGIA
HOSPITAL DAS CLÍNICAS FMUSP

CASO NECESSITE DE ALGUMA
INFORMAÇÃO ADICIONAL, PROCURAR:
•Enfermagem do pré-operatório.

O
hospital
oferece
alimentação
apenas
para acompanhantes
de
pacientes
com
necessidades
especiais, menores de 18
anos e maiores de 60
anos. Se você se encaixa nesse perfil,
apresente-se à equipe de enfermagem
antes de ir ao refeitório e siga suas orientações.
Lembre-se: mantenha a etiqueta de
identificação em local visível.

As roupas hospitalares
utilizadas no Instituto
possuem chip localizador
para melhor controle de
estoque.

Agradecemos a colaboração.

O refeitório está localizado no 7º andar,
e você poderá fazer suas refeições nos
seguintes horários:
•Café da manhã: das 7h às 7h30
•Almoço: das 11h às 13h30
•Jantar: das 17h30 às 18h
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Lembramos que este é um hospital que
atende urgências e emergências, um
dos principais motivos que podem
levar, a qualquer momento, ao
cancelamento da cirurgia.

•Serviço Social do Ambulatório, andar
térreo, porta amarela - BOX 8, ou do grupo
especializado do paciente.

Orientações para
Acompanhantes
de Pacientes de
Cirurgia Eletiva

Divisão de Enfermagem
Pré-operatório

PREZADO ACOMPANHANTE
Aqui
estão
algumas
orientações
necessárias durante sua permanência
neste dia de cirurgia.
É obrigatória a presença de um
acompanhante do paciente na sala de
espera, até o final da cirurgia.

Caso necessite ausentar-se por algum
motivo, por favor comunique a equipe
de enfermagem. A ausência do
acompanhante poderá acarretar na
suspensão da cirurgia, principalmente
nos casos em que os pacientes têm alta
programada para o mesmo dia.

Nesse local você
receberá informações
sobre o término da
cirurgia e a unidade
onde o paciente
ficará internado;
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Sua etiqueta de identificação deverá
ficar em local visível para facilitar seu
acesso no hospital, e é válida somente
para o dia da cirurgia do paciente.

Não nos
responsabilizamos
pelos objetos
pessoais do paciente;

As primeiras cirurgias a serem
realizadas têm início às 7h00. As
cirurgias programadas a seguir, não
possuem horário fixo para começar e
dependem do término das cirurgias
anteriores.
A
equipe
de
enfermagem
do
pré-operatório autorizará sua visita ao
paciente após a liberação feita pela
enfermeira da unidade onde o paciente
ficará internado.
Pacientes encaminhados à UTI:
aguardar liberação do médico/enfermeira da UTI. Não é autorizado permanecer acompanhante no local.

Solicite orientação da Assistente Social,
se você é acompanhante de paciente
que vem de transporte de outro
município e depende do mesmo para
retornar, pois o motorista deverá
aguardar até a confirmação da
realização da cirurgia.

É proibido fumar nas dependências do
hospital (lei estadual n° 11.540/2003).

Importante:
As cirurgias ortopédicas, em sua maioria, têm longa duração.

No decorrer do dia a Enfermeira do
pré-operatório
avisará
sobre
o
andamento da cirurgia dos pacientes,
baseada em informações do Painel de
Cirurgias.

