H. Álvaro Cunqueiro


O tempo de visita será aproximadamente de 1
hora.



A información da evolución do paciente será
proporcionada polo médico todas as mañás no
horario indicado.



Os acompañantes, familiares ou amizades deben
permanecer na sala de espera. Chamaráselles
para acceder á visita e serán informados polo
médico responsable do paciente acerca do seu
proceso e evolución.

Horario de visitas
(Suxeito ás necesidades do Servizo)

Mañás: 13.00
Tardes: 19.00

Información Médica:
REA 2: 13:00h a 14:00 h

A continuación
seguirá coa visita

UNIDADE
UNIDADEDE
DECOIDADOS
COIDADOS
CRÍTICOS
CRÍTICOS
POST-CIRÚRXICOS
POST-CIRÚRXICOS(REA
(REA2)2)

INFORMACIÓN
INFORMACIÓN
PARA
PARAAS
ASFAMILIAS
FAMILIAS

Hospital Álvaro
Cunqueiro
Tlf. 986 825570

Presentación
O ingreso nunha Unidade de Coidados Críticos PostCirúrxicos (Reanimación) é un momento difícil pola
alteración do estado de saúde da persoa e a
separación da súa familia e a súa contorna habitual.
Esta situación pode xerar momentos de angustia,
medo e frustración.
Conscientes diso, queremos ofrecerlle a mellor
atención e coidados ao noso alcance, tanto en medios
humanos como materiais e técnicos. Para iso
facilitámoslle unha serie de indicacións coa finalidade
de que todo funcione axeitadamente, sendo
imprescindible a súa colaboración no seguimento e
respecto das normas que aquí expoñemos.

Cómo acceder á
Unidade de
Reanimación
A Unidade de Reanimación (REA 2) do Hospital Álvaro
Cunqueiro está situada na 4ª Planta Vela C, no Bloque
Técnico.
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Durante la visita é posible o acceso de dúas persoas
por paciente. No caso de ser máis as persoas
interesadas en acceder á Unidade deberán alternarse.
A información respecto ao estado do enfermo é
confidencial e só será dada aos membros da familia
máis próximos ou persoa/as designadas polo enfermo.
Pode ser de utilidade que os familiares designen unha
persoa/as como portavoz, que sexa a encargada de
recibir a información e transmitila ao resto de
familiares.
Ao entrar e salir do cubículo do paciente deben lavar
as mans con solución hidroalcohólica (situado en cada
cubículo). Non é necesario poñer bata nin calzas agás
indicación.
A visita realizarase ao lado do paciente, permitindo o
contacto físico con este. É moi importante que coide a
contorna terapéutica, pois é posible que o encontre
con vías, sondas e aparellos que requiren un coidado
extremo no seu manexo, polo que lle pedimos
encarecidamente que non os toque.
No caso de que o paciente se encontre illado, deben
ser rigorosos coas instrucións facilitadas polo persoal,
debendo lavar as mans sempre antes despois da
visita. Utilice para iso a solución hidroalcohólica
existente no cubículo.



Non deben alarmarse ante os sonidos das máquinas, o
persoal está pendente.



O día da alta, chamarase ao familiar á casa, e se as
circunstancias o permiten esperarase pola familia para
o seu traslado ao cuarto.



Manteñan un ton axeitado e unha actitude positiva
ante o paciente.



Calquera
cambio
importante
do
comunicaráselle á familia vía telefónica.



No transcurso da visita, procurarase non interromper
con procedementos ou técnicas. Nalgún momento por
necesidades de atención e coidados é posible que sexa
precisa a interrupción da visita, nese caso deberán
regresar á sala de espera, agradecéndolles que non
permanezan no corredor. No momento que sexa
posible, facilitaráselles de novo o acceso.

paciente

Normas Xerais
Está prohibido o uso de teléfonos móbiles e/ou
dispositivos con conexión en rede por parte de
pacientes e/ou familiares.
Cada paciente ten instaurada a dieta máis conveniente
no seu caso, polo que non debe proporcionarlle ningún
tipo de inxesta (auga etc.) sen consultar antes co
persoal.
Como medida de prevención, non se debe deambular
dentro da unidade para visitar a outros pacientes.
Axúdenos a cumprir coa Lei de Protección de Datos, non
realizando fotografías nin aos pacientes nin ás
instalacións.
Como medida preventiva e pola súa propia seguridade
non é conveniente que os menores de 15 años acudan á
visita.

