PANF.CHTMAD.nº094.00

este hospital é promotor do aleitamento materno, pelo que recomendamos sempre que possível
e indicado amamentar o seu filho.
contacto do serviço de pediatria e neonatologia » 259 300 500 (ext.:4260) | 961 786 751

neonatologia
guia do acolhimento da

existe também uma capela de culto católico no piso 1 do hospital. caso deseje e a seu pedido, a
equipa de enfermagem poderá contatar o representante do seu culto.
o centro hospitalar dispõe de um gabinete do cidadão no átrio da entrada principal para entrega
de sugestões/reclamações que não tenham sido possíveis de resolver na neonatologia. este
serviço funciona todos os dias uteis das 9h -13h e das 14h -17h.
se necessário poderá ser solicitada a intervenção de assistente social e/ou psicólogo.
outros serviços disponíveis
introdução
este guia foi elaborado a pensar no vosso filho, tendo em vista facilitar a vossa integração nesta
unidade. a presença dos pais na neonatologia é importante para o vínculo afetivo e assume atualmente um papel fundamental na recuperação e no desenvolvimento do recém-nascido.
neste sentido, contamos convosco como parceiros no processo de cuidados e para tal fornecemos-vos algumas orientações sobre a organização e funcionamento da neonatologia, de modo a facilitar
a vossa estadia e a diminuir a ansiedade inerente ao internamento
agradecemos desde já a vossa colaboração.
pais, parceiros nos cuidados
os pais são sempre incentivados a permanecer junto do seu filho e, logo que possível, a participar
nos cuidados. podem participar nos cuidados de higiene e conforto, alimentação, acompanhamento
a exames, tratamentos e consultas.

se o vosso filho estiver a ser alimentado com leite materno, a mãe pode extraí-lo com uma bomba
elétrica disponível no serviço, sendo o leite guardado no frigorífico. a mãe pode também extrair o leite
em casa e depois trazê-lo devidamente acondicionado segundo as indicações fornecidas pela equipa
de enfermagem.
recomendações
» antes de entrarem no serviço, os pais/visitas devem retirar pulseiras, relógios, anéis, vestir uma bata,
lavar bem as mãos e seguir outras indicações específicas.
» o uso de telemóveis ou outros equipamentos eletrónicos não é possível na unidade de internamento
do recém-nascido. a sua utilização fora desta deve ser moderada e com som reduzido.
» permaneça somente junto do vosso filho, evitando contactar com os outros bebés.
» existem muitos aparelhos que ajudam a tratar e vigiar continuamente o estado do vosso filho. não
se preocupem com os seus alarmes uma vez que os profissionais de saúde se encontram atentos aos
mesmos. apenas os profissionais de saúde podem mexer nos equipamentos.

» poderá dar a sua opinião sobre os cuidados prestados no serviço, utilizando o modelo de recolha
de sugestões/reclamações que se encontra à entrada do serviço. aquando da alta, é entregue um
questionário de avaliação da satisfação cujo preenchimento é facultativo.
acompanhamento
a mãe pode permanecer junto do bebé durante as 24 horas e o pai das 8h 30 às 22h 00, mediante a
disponibilidade do serviço. por regra, a permanência é suspensa durante as passagens de turno ou
quando algum procedimento o exigir.

segurança
por razões de segurança é colocada ao vosso filho uma pulseira identificativa e uma pulseira eletrónica de segurança, a qual permite uma vigilância permanente através de um sistema informático que
está ligado à central de vigilância do hospital.
a porta de acesso do serviço encontra-se bloqueada e com campainha. a sua abertura é da exclusiva responsabilidade dos profissionais do serviço.
visitas

é fornecido aos pais uma autorização de visita e um cartão válido para todo o período de internamento para poder entrar e sair do serviço, os quais devem ser devolvidos à equipa de enfermagem
aquando da alta do seu filho.

por regra e considerando a particular vulnerabilidade dos recém-nascidos, o serviço não tem visitas.
no entanto, e excecionalmente, poderão ser permitidas visitas, desde que respeitadas cumulativamente as seguintes condições:

sempre que se ausentar do serviço comunique à equipa de enfermagem. na impossibilidade de visitar
o vosso filho poderão telefonar das 11h 00 às 22h 00 para o telemóvel 961 786 751 (linha direta). é
aconselhável que forneçam também um contacto telefónico.

1 . a visita dos familiares diretos deve ser previamente planeada com a equipa de enfermagem;
2 . a visita deverá ser obrigatoriamente efetuada na companhia de um dos pais;
3 . não são permitidas visitas por quem apresente sinais de doença (por ex.: tosse, nariz entupido) e
a crianças com menos de 5 anos;
4 . apenas poderá realizar-se uma visita por semana;
5 . a duração da visita está limitada a 10 minutos;
6 . a visita poderá realizar-se à terça-feira, quinta-feira, sábado ou domingo entre as 16h 30 e as 17h 30
ou entre as 19h 30 e as 20h 30.

apenas são dadas informações aos pais. por favor informem os vossos familiares.
alojamento
o serviço dispõe de alojamento para as mães pernoitarem, o qual conta com instalações sanitárias
para poderem efetuar diariamente a sua higiene pessoal. para tal deverão trazer os seus produtos de
higiene.
guarde os seus objetos pessoais nos cacifos. ser-lhe-á entregue a chave, pela qual será responsável
até ao momento da alta, devendo devolvê-la à equipa de enfermagem antes de sair do serviço. não
traga consigo objetos de valor mas apenas o que é imprescindível.
refeições
a mãe pode usufruir de seis refeições se permanecer as 24h ou uma refeição (almoço ou jantar) se a
sua permanência for de 6h. para isso deve informar no dia anterior a equipa de enfermagem.
as refeições são servidas no refeitório dos funcionários (piso 3), mediante apresentação do cartão de
acompanhante. para o efeito, existe uma mesa reservada junto à mesa das saladas.
o horário em que as refeições são servidas é o seguinte:
pequeno-almoço » 8h 00 - 8h 15 (levando consigo o lanche do meio da manhã)
almoço » 13h00 - 13h15 | meio da tarde » 16h00 - 16h15 | jantar » 19h00 - 19h15 (levando consigo a ceia).

preparação para a alta
sempre que possível será prestada informação com antecedência do dia da alta do vosso filho.
se for necessário continuar vigilância médica na consulta externa de pediatria do hospital, serão informados da marcação desta (data e hora) no momento da alta ou posteriormente por telefone ou correio.
a declaração de internamento para justificação legal da interrupção da licença de parentalidade, será
fornecida a seu pedido pelo médico no momento da alta. para isso, o vosso filho terá que estar inscrito no respetivo centro de saúde.
antes de sair da neonatologia, deve aguardar que a equipa de saúde lhe forneça todas as informações necessárias. certifique-se que tem a nota de alta médica, nota de alta de enfermagem, boletim
de saúde infantil e juvenil e o boletim individual de saúde (vacinas).
no momento da alta o seu filho deve ser transportado num dispositivo de retenção (cadeirinha),
traga-o ou peça a um familiar para o trazer.

