Ajude-nos a controlar a
sua Dor…

Não se esqueça de...
*

Esclarecer todas as suas dúvidas sobre
a cirurgia, a anestesia e os procedimentos a que vai ser submetido;

*
*

Alerte-nos sempre que sentir dor.
Avaliaremos a intensidade da sua
dor , através de uma escala em
que 0 corresponde a classificação “ sem dor” e a 10 a classificação “dor máxima” ( dor de intensidade máxima imaginável), é lhe
solicitado que indique a intensidade da sua dor.

*

Avisar se alguma coisa se tiver alterado
entre o dia da consulta e o dia da cirurgia;

*

Alertar o enfermeiro se tiver dores, não
fique calado.

GUIA DE
ACOLHIMENTO
AO UTENTE
CIRÚRGICO

Desejamos-lhe uma rápida
recuperação!
BLOCO OPERATÓRIO
Hospital de Santo André—Centro Hospitalar de Leiria, E.P.E.
Rua das Olhalvas, Pousos, 2410-197 Leiria—PT
Tel. 244 817 000 / Extensão 2719
sec.bloco@chleiria.min-saude.pt
www.chleiria.pt
facebook.com/CentroHospitalarLeiria
FI.CHL.294.00

Consulta Pré-Operatória
Hospital de Santo André – CHL, E.P.E.- Bloco Operatório -

.No

dia do internamento….

É informado do dia do internamento…. por carta ou
por telefone pela secretária do serviço onde vai ficar
internado.
Deve entrar pela entrada principal do hospital, dirigirse à receção, referir que tem indicação de ficar internado e qual o serviço que o convocou.
Na receção dar-lhe-ão indicações por onde se deve
dirigir.
No serviço de internamento, a secretária fará a sua
receção e o enfermeiro fará o seu acolhimento.
Deve trazer os documentos de identificação (cartão do

No dia da cirurgia
*

No Bloco Operatório (B.O.) vai encontrar uma
equipa de Médicos, Enfermeiros e Assistentes
Operacionais, vestidos de igual, com uma roupa
própria, máscara e touca.

*

Esta equipa pergunta-lhe o seu nome completo
data de nascimento, ao que vai ser operado,
confirma o seu jejum, alergias e consentimentos
assinados.

*

Aqui pode ser desapertada a bata que traz vestida, mas fica protegido com roupa do B.O.

*

Passa da cama para o tampo operatório através
de um tapete rolante.

*

Pode ser solicitada a sua colaboração para a posição a adotar para a realização da anestesia.

cidadão ou bilhete de identidade, cartão do serviço nacional de
utente, cartão de beneficiário ou de outra entidade (ADSE,
SMAS, SSMJ, seguros, etc.), cartão contribuinte, cartão do hospital, cartão europeu do seguro de doença (CESD) se se apli-

Depois da Cirurgia

*

Vai permanecer na Unidade Cuidados PósAnestésicos ou Recobro, Até que reúna critérios de alta para ir para o serviço onde está
internado.

*

Aqui vai estar sujeito a uma vigilância permanente dos sinais sintomas de recuperação inerentes ao pós-operatório imediato tais como:

*

A respiração, a força e a sensibilidade, a dor,
a temperatura (frio), as náuseas e vómitos, as
drenagens e os pensos.

*

Nesta Unidade não são permitidas visitas,
apenas podem ter acompanhante as crianças
com idade até aos 18 anos e pessoas com
deficiência ou doença incurável em estado
avançado.

car…

Deve apresentar os medicamentos que esteve a tomar nos últimos 15 dias (mesmo que tenha suspenso por
indicação medica) na embalagem original…. E os exames
diagnostico que tenha na sua posse.
É preciso trazer

objetos de higiene pessoal (pente/
escova, escova e pasta dos dentes, maquina de barbear) a
roupa e calçado confortável, pijama fino e largo, chinelos
uns de borracha para banho e outros o quarto, roupão fino e
toalha de banho),
tiver).

recipiente para prótese dentária (se

Retirar o verniz das unhas (precisamos de ver a cor do leito
ungueal)

Não deve trazer por razões de segurança, objetos de
valor…
Não deve trazer comida. Se tiver fome ou sede deve
questionar o enfermeiro.

Na Sala de Operações
*

Encontra um ambiente arrefecido, com cheiro,
luzes, sons e aparelhos estranhos, mas próprios e necessários para a realização da cirurgia;

