Folha de informações ao paciente do Danbury Hospital

PREVENÇÃO E CONTROLE DE INFECÇÕES: Guia para higiene das
mãos e etiqueta respiratória para pacientes e visitantes
Prevenção e controle de infecções
nos sistemas de saúde do Danbury
Hospital

A maneira adequada de conseguir
uma boa higiene das mãos:
Com água e sabão:

A prevenção da disseminação de infecções
é o foco principal dos profissionais de
saúde do Danbury Hospital. Para isso, é
essencial que as mãos sejam bem
higienizadas e que os protocolos de
prevenção de infecções sejam seguidos. O
CDC (Center for Disease Control and
Prevention) estabelece que "lavar as mãos é
o meio mais importante de prevenir a
disseminação de infecções".
 O Departamento de controle de infecções
oferece treinamento a todos os novos
funcionários sobre a importância de lavar as
mãos e sobre outras medidas que devem ser
adotadas para a prevenção de infecções.
 Todos os funcionários são obrigados a
participar de um treinamento anual que
reforça a importância de lavar bem as mãos
para a segurança dos pacientes.
Como você pode se proteger e proteger sua
família durante sua permanência no hospital e
quando voltar para casa?

A HIGIENE DAS MÃOS É
ESSENCIAL PARA A PROTEÇÃO:

 Água e sabão são meios mecânicos
de remover resíduos e bactérias da
pele e de reduzir e a probabilidade de
transmitir germes ou bactérias de
uma pessoa para outra.
 Álcool gel para mãos é um meio
químico de inibir ou matar bactérias
da superfície das mãos e de prevenir
a transmissão de germes.



Usar sabão (não precisa ser antibacteriano)
e água. A temperatura da água não importa,
mas o tempo de lavagem e como as mãos
são esfregadas sim. Faça espuma e lave as
mãos por cerca de 15 segundos (cante a
música “Parabéns a você”!), lembrando de
lavar os espaços entre os dedos e cantos,
além de debaixo das unhas.



Enxágue completamente em água corrente.



Enxugue as mãos com papel toalha limpo
ou use um secador de mãos a ar quente.



Use o papel toalha para fechar a
torneira antes de descartá-lo.



Você também pode usar um papel toalha
para abrir a porta, já que a maçaneta abriga
germes. Jogue o papel toalha fora ao sair.

Com álcool gel para mãos que
mata 99% dos germes



Use uma quantidade suficiente para
cobrir totalmente as mãos
Deixe secar. Não limpe o gel antes de
secar ou o gel não matará os
germes/bactérias.



O que o hospital está fazendo para
incentivar a boa higiene das mãos?

O que você pode fazer para
prevenir a disseminação de doenças
respiratórias graves como a gripe?


Cobrir a boca e o nariz com um lenço ao
tossir ou espirrar.



Se não tiver um lenço de papel, tossir ou
espirrar na manga superior da blusa e não
nas mãos.



Colocar o lenço usado no cesto de lixo.



Limpar as mãos depois de tossir ou
espirrar

 Precauções padrão são tomadas para
todos os pacientes do Danbury
Hospital. Isso significa que todos os
pacientes são considerados
potencialmente infecciosos. Os
profissionais da equipe devem
higienizar as mãos antes e depois do
contato com um paciente ou com
equipamentos.

 O Danbury Hospital implementou
uma política de higiene das mãos e
de cuidados com as unhas para todos
os protocolos e procedimentos
explicados.
 Em todo o hospital, a equipe de
profissionais de saúde observará os
colegas com relação à higiene das
mãos para melhorar esse aspecto em
todo o hospital.

ETIQUETA RESPIRATÓRIA
Doenças respiratórias graves como
gripe podem ser transmitidas por:



Tosse ou espirro
Mãos sujas

Pode ser solicitado que você coloque
uma máscara cirúrgica para proteger as
outras pessoas.
O que você pode fazer para
reduzir o risco de você ou uma
pessoa querida contrair uma
infecção durante a permanência
no hospital ou quando voltar para
casa?
 Lembrar todos os profissionais da
equipe (inclusive os médicos) de lavar
as mãos ao entrarem em seu quarto.
 Lavar as mãos com frequência, peça
ajuda se for necessário.
 Tomar a vacina anual contra a gripe.
 Tomar a vacina para pneumonia se
essa vacina for indicada para você.
 Pedir que os amigos e parentes fiquem
afastados se estiverem doentes.
 Manter o curativo do acesso IV limpo
e seco e chamar a enfermeira se o
curativo ou o cateter estiver solto.
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Para obter mais informações ou para saber mais sobre os serviços e programas especiais disponíveis no Danbury
Hospital, acesse o site www.DanburyHospital.org - Brazilian Portuguese

