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este hospital é promotor do aleitamento materno, pelo que recomendamos sempre que possível
e indicado amamentar o seu filho.
» os seus familiares podem telefonar para o serviço, entre as 10h e as 20h;
» tem acesso à internet através do wireless;
» na entrada do serviço de vila real e na entrada do hospital de chaves existe uma cabine de
telefone (moedas).

internamento de
pediatria
guia do acolhimento do

contactos » 259 300 500
extensão do internamento de pediatria em: vila real . 4228 e 4271 | chaves . 1309
permanência dos pais|acompanhantes
» o pai ou a mãe podem/devem acompanhar o seu filho durante o internamento;
» no caso de impossibilidade ou preferência do seu filho, os pais podem ser substituídos por um
familiar ou alguém com quem este conviva habitualmente;
o serviço dispõe de divãs/cadeirões, para o período noturno e de wc, para uso exclusivo de
pais/acompanhantes, onde podem cuidar da sua higiene pessoal.

quando devo ir para o hospital?
durante o internamento o acompanhante tem alimentação gratuita, que é servida no refeitório do
serviço:
pequeno-almoço » 9h - 9h30 | almoço » 13h - 14h | lanche » 16h | jantar » 18h30 - 20h.
deve fazer as refeições no refeitório.

visitas

alguns conselhos

» o seu filho tem direito a duas visitas, para além do acompanhante (horário: 11h - 21h);
» o horário especial de visitas para o pai/mãe (entre as 10h e as 21h), requer uma autorização, que
deve ser solicitado ao enfermeiro de serviço;
» não é permitida a visita de crianças com menos de 10 anos.

» ajude o seu filho a minimizar os efeitos do internamento. diga sempre a verdade e procure
explicar-lhe que as pessoas que o rodeiam são amigas e que o vão ajudar a ficar bom;
» deve apenas solicitar informação acerca do seu filho;
» a visita médica é feita diariamente, qualquer informação deverá ser solicitada durante a mesma;
» respeite o horário de alimentação e repouso das crianças;
» sempre que se ausentar do serviço avise o enfermeiro responsável. diga ao seu filho para onde vai
e a que horas regressa;
» se surgir qualquer problema durante a sua estadia deverá informar o médico, o enfermeiro responsável pelo seu filho ou o enfermeiro chefe;
» se necessitar de ajuda do serviço social, exponha o caso ao médico ou ao enfermeiro responsável
pelo seu filho;
» se necessitar de ajuda religiosa pode ser visitado por um ministro da sua religião – no hospital
existe capelão católico;
» caso tenha alguma reclamação/sugestão a fazer, deve dirigir-se ao gabinete do cidadão (localizado
em vila real, no piso 0 do edifício central e no piso 3 em chaves).

o que deve trazer
» objetos pessoais do seu filho (chupeta, brinquedo ou livro preferido), produtos de higiene pessoal,
pijama, roupão, chinelos/pantufas, roupa e calçado para a alta;
» o hospital não se responsabiliza por danos ou extravio dos mesmos.
o que não deve trazer
» comida, bebida e valores (dinheiro e joias).
deveres dos pais|acompanhantes
» respeitar o silêncio (desligar o televisor às 21h30) e as orientações do pessoal do serviço;
» participar nos cuidados ao seu filho. manter o espaço arrumado e permanecer junto do seu filho ou
na sala de brincar;
» não oferecer comida a outras crianças;
» não pegar ao colo as outras crianças;
caso o seu filho tenha de ficar isolado, deve cumprir todas as normas e orientações que lhe forem
dadas pelos profissionais.

preparação para a alta
sempre que possível será prestada informação, com antecedência do dia da alta do seu filho;
se for necessário continuar vigilância médica na consulta externa do hospital, a secretária da unidade
fará a marcação da consulta e informará sobre a data e hora (ou posteriormente por telefone/correio);
a declaração de internamento para justificar faltas no local de trabalho ou escola, será fornecida, a
pedido, pela secretária da unidade;
antes de sair do serviço, deve aguardar que a equipa de saúde lhe forneça todas as informações
necessárias. certifique-se que tem:
- nota de alta médica e de enfermagem;
- receita médica, se for caso disso;
- boletim de saúde infantil e juvenil e boletim individual de saúde (vacinas).

