Cód.

ORIENTAÇÕES PARA
APLICAÇÃO
DE MEDICAMENTOS

1. Início de Tratamento
Para iniciar seu tratamento contate a nossa Central de Guias
para receber as primeiras orientações. Para isto é indispensável os seguintes documentos:
- Carteirinha do convênio;
- Receita ou Prescrição médica;
- Relatório médico com a descrição da patologia e tipo de
tratamento (com data de até 03 meses);
- Exames médicos comprobatórios.
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Manutenção de Tratamento:
Para a continuidade de seu tratamento serão solicitados os
documentos abaixo descritos:
- Carteirinha do convênio;
- Receita ou Prescrição médica;
- Relatório médico com a descrição da patologia e tipo de
tratamento (com data de até 03 meses);
EM CASO DE QUADRO INFECCIOSO (RESFRIADO, GRIPE E
ETC.) INFORMAR O MÉDICO ANTES DO TRATAMENTO.

2. Documentos Pessoais
Na data agendada compareça ao Centro de Infusão portanto seus documentos pessoais:
- Carteirinha do convênio;
- RG;
- CPF.
É muito importante a apresentação destes documentos para agilizar o seu
atendimento.

3. Elegibilidade
A elegibilidade de seu documento é que te proporcionará
segurança em seu tratamento. Por isto, é necessário manter-se informado (a) no Recursos Humanos de sua empresa
para garantir que tudo esteja certo.
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4. Tempo de Chegada
Para a necessária verificação ou confirmação de seu cadastro, solicitamos que chegue 15 minutos antes do horário
agendado, mesmo que não seja a sua primeira aplicação.

5. Atraso
Realizamos inúmeras infusões diariamente. Um atraso pode provocar
atraso em todos os atendimentos posteriores ao seu. Por isso, solicitamos
a sua antecedência de horário. Os atrasos sujeitam a um tempo maior de
espera.

6. Vestimenta
Na data agendada verifique as condições climáticas e
escolha uma roupa confortável.

7. Alimentação e Hidratação
Contribua com o seu tratamento. Venha bem alimentado e hidratado
no dia de sua aplicação.

8. Acompanhante
Para a realização de seu procedimento não é necessário estar
acompanhado mas, se houver, ela poderá acompanha-lo.
Todos são bem-vindos as nossas instalações.
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9. Central de Guias
O Centro de Infusão e a Central de Guias funcionam de
segunda à sábado, das 7:00h às 19h.
Agendamento de Infusão
Telefone: 11 2162-7183 / 11 2162-7112
E-mail: agendamentoclinico@hospitalsaha.com.br
tratamentoclinico@hospitalsaha.com.br
Central de Autorização
Telefone: 11 2162-7184 / 11 2162-7115
E-mail: autorizacao@hospitalsaha.com.br
Whatsapp
11 9-8834-6728

MARQUE CONSULTA COM SEU MÉDICO À CADA DOIS MESES
As operadoras de saúde exigem nova receita
e novo relatório médico à cada dois meses.
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