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CHECK- LIST / PRÉ-OPERATÓRIO
CONVÊNIOS E PARTICULAR

Revisão 00
Data: 24/05/2017

NOME: _____________________________________________________________________

Data e horário do Procedimento: ____/____ /____ ____ :____

Tipo de Procedimento:___________________

Equipe Responsável: _________________________________

Médico Responsável: ___________________

Convênio: __________________________________________

Autorizado: Sim

Não

ITENS DE CHECAGEM
Data (LIGAÇÃO - quando marca procedimento):

Data confirmação pré-Internação (LIGAÇÃO 48 h antes):

Avaliação Cardiologica
Avaliação Pré-Anestésica
Termo de consentimento da cirurgia assinado

ORIENTAÇÕES PARA O PACIENTE CIRÚRGICO
Infecções prévias – Antes da cirurgia, se estiver com alguma infecção (febre, diárreia, furúnculo,celulite, foliculite, sinusite, dor de
garganta, infecção urinária ou gripe, por exemplo) comunicar o médico ou ao setor de internaçao/agendamento cirúrgico 99738625/3612-7032;
Depilação – Não depile o local a ser operado antes da cirurgia. A retirada dos pêlos será realizada no hospital.
Jejum: Seguir orientações médica sobre o período de jejum;
Adornos: Não trazer jóias, dinheiro e bolsa pois o hospital não se responsabiliza por objetos durante a cirurgia e durante sua
permanência no hospital;
Uso de Celular: O hospital não se responsabilizará por danos ou extravios do mesmo;
Exames e Imagens: Não esquecer de trazer os exames de imagens, laboratoriais e avaliações médicas realizados durante o período de
pré operatório;
Higiene – Tome banho completo na noite anterior e novamente no dia da cirurgia. Use toalha e roupas limpas.
Acompanhante: É imprescindível a presença de acompanhante maior de idade para a realização do procedimento.
Em enfermaria, somente será permitido acompanhante para os pacientes menores de 18 anos e acima de 60 anos.
Durante a cirurgia – O Acompanhante poderá aguardar na sala de espera da internação até que o paciente seja encaminhado a
unidade de internação (quarto e/ou UTI/UCO);
Encaminhamento pós-cirúrgico – Ao término da cirurgia, a equipe de enfermagem entrará em contato com a internação (na recepção
Corumbá) que irá informá-lo do encaminhamento do paciente para o quarto e/ou UTI/UCO e informações médicas sobre o
procedimento. Caso o paciente seja encaminhado para UTI/UCO os Horários de visitas são:
Unidade Coronáriana (UCO): 12:00 às 13:00
Unidade de Terapia Intensiva: 16:00 às 17:00
Comunicar com antecedência, caso não seja possível comparecer para o procedimento cirúrgico. Contato: 99997-6818 (Setor de
Internação); internaçao/agendamento cirúrgico 9973-8625/3612-7032;

___________________________________
Assinatura Responsável
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