CARTILHA DE
SEGURANÇA
DO PACIENTE

CARO PACIENTE,
Esta cartilha foi desenvolvida para orientá-lo
sobre os cuidados aos quais você será submetido
durante a sua permanência no NEON.
Nesta cartilha, você encontrará
informações e procedimentos
básicos que devem ser seguidos
por você, familiares,
acompanhantes e por toda a
nossa equipe . Além disso, a
cartilha vai ajudá-lo a entender
o que é segurança do paciente.
Muitas situações indesejáveis
podem ser evitadas se medidas
de segurança forem adotadas
por todos.
Ajude-nos a cuidar de Você!

SUA PARTICIPAÇÃO É DE
FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA!
O que é Segurança do Paciente?
Quando recebemos um paciente, a principal preocupação de nossa
instituição é que ele não seja colocado em risco durante o seu
cuidado. Uma eventual queda, por exemplo, é uma dessas situações
não intencionais decorrentes do processo de cuidado que pode
gerar um inconveniente;
Por essa razão, algumas iniciativas importantes são adotadas e você
pode nos ajudar a evitar situações indesejáveis.
Sua participação
• Forneça informações
importantes a seu respeito,
como alergias, doenças
medicamentosas em uso;
• Procure interagir com os
profissionais que estão
cuidando de você;
• Pergunte, anote, esclareça
suas dúvidas, entenda as
recomendações e participe
do seu cuidado;
• Siga as orientações da
equipe que está cuidando
de você;
• Certifique-se de que compreendeu todas as orientações e, em caso de
dúvidas, procure esclarecê-las com o profissional de saúde antes de deixar
a clínica.

O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE
SEGURANÇA DO PACIENTE
• Medicamentos
- Se você utiliza algum medicamento, não se esqueça de
comunicar o seu médico e os demais profissionais da
enfermagem, para que eles possam orientá-lo quanto a
continuidade de uso;
- Se você tem algum tipo de
alergia, relate ao seu médico e
aos demais profissionais de
enfermagem para que possam ser
tomadas as devidas precauções.
• Administração segura de
Medicamentos
- Todo profissional deverá
confirmar sua identificação antes
de administrar qualquer
medicamento;
- Procure se informar sobre qual
medicamento está sendo
administrado, bem como seus
possíveis efeitos colaterais;
- Durante a infusão comunique a
equipe se apresentar mal estar
e/ou desconforto.

Núcleo Especializado em Oncologia

• Sua Identificação
- Há muitos pacientes com nomes parecidos, por essa razão a nossa
instituição para te identificar utiliza mais de uma informação na sua
pulseira, seu nome completo e sua data de nascimento.
• Sua ajuda
- Confirme se as informações contidas na sua pulseira de
identificação estão corretas;
- Mantenha o identificador até o final do atendimento;
- Confira junto com a equipe de
enfermagem a sua identificação
antes da administração de
medicamentos.
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• Higiene das Mãos
A higienização adequada das mãos é fundamental para prevenir
infecções hospitalares. Assim sendo, é importante que você saiba:
- As mãos são a principal via de transmissão de microrganismos
durante o processo de cuidado;
- A higiene das mãos é a medida individual mais simples para
prevenir infecções relacionadas ao cuidado de saúde.
• O que você deve fazer:
- Higienizar suas mãos corretamente;
- Fique atento se a equipe de cuidado, acompanhantes higienizaram
as mãos antes e depois de tocar em você.
• Como fazer a higienização das mãos
- Utilizar agua e sabão ou álcool a 70%;
- Primeiro, esfregue as palmas das mãos posteriormente o dorso
das mãos, polegares, articulações, pontas dos dedos e punhos.
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• Quedas
As quedas são eventos que podem causar lesões, internações em
hospitais para recuperação. Algumas pessoas em maior probabilidade
ou risco de sofrer uma queda por conta da idade, dificuldades de
locomoção, ou por estar sob efeito de medicamentos. Por essa
razão, medidas para prevenir as quedas são muito importantes e você
pode nos ajudar.
Veja algumas orientações para que você não caia no ambulatório de
quimioterapia. Siga sempre as orientações e recomendação dada pela
equipe de profissionais que está cuidando de você.
• Recomendações:
- Evite caminhar sozinho , peça ajuda sempre a alguém;
- Levante lentamente da cama, fique alguns segundos sentado antes
de iniciar seu movimento;
- Prefira o uso de calçados com solado antiderrapante;
- Mantenha objetos pessoais próximo a seu leito (celular, relógio,
revistas, etc.);
- Mantenha as grades do leito elevadas.
• Seu acompanhante também pode
colaborar assim:
- Não deixe o paciente ir sozinho ao
banheiro;
- Caso precise se ausentar,
comunique a equipe de enfermagem.

