Hospital de Dia

Contactos

Horário funcionamento
Das 08.30 às 16.30 horas
De segunda a sexta-feira

Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE

HOSPITAL DE DIA
Hospital Conde de Bertiandos

Hospital Conde de Bertiandos
Largo Conde de Bertiandos
Marcação Sessões

4990-041 Ponte de Lima

Balcão administrativo
Geral
Telf: 258 909 500
Serviços de Apoio:

Fax: 258 909 502

Posto Informativo
Serviço Social
Gabinete do Utente

Hospital de Dia
Telf: 258 909 588

Serviço Religioso
Relações Públicas

administracao@ulsam.min-saude.pt
www.ulsam.min-saude.pt

No caso da impossibilidade
de comparecer à Sessão,
é favor avisar com antecedência
para o número:
℡ 258 909 588

Guia de Acolhimento

Mod. 0759.0 ULSAM Jan/2015

Informações Gerais
O Hospital de Dia é um serviço onde os
utentes
fazem
tratamentos
não
necessitando
de
ficar
internados,
permanecendo durante algumas horas
neste serviço.
Tem ao seu dispor uma equipa multidisciplinar.
As suas instalações foram remodeladas
em março de 2011.

Quando Chegar à Unidade
Dirija-se ao funcionário administrativo
do secretariado.
Comunique quaisquer alterações que
tenham ocorrido na sua Identificação,
morada e/ou nº telefone.
Aguarde a sua chamada na sala de
espera. Será posteriormente chamado
e recebido no serviço por uma
enfermeira.
Pode fazer-se acompanhar de um
familiar, mas este deverá aguardar na
sala de espera.
Se o seu familiar não puder ou não
quiser estar presente, pode voltar
depois.

Durante o Tratamento
A enfermeira dá-lhe todas as
informações necessárias sobre o seu
tratamento.
Se se encontrar em jejum para a
realização de exames ser-lhe-á
fornecido o pequeno almoço ou um
pequeno lanche.
Se durante o tratamento sentir algo que
lhe pareça anormal, refira-o à sua
enfermeira.

Após o Tratamento

Tenha em atenção as instruções que
lhe foram previamente fornecidas.

A sua enfermeira vai dar-lhe as
orientações para os cuidados a ter no
domicílio.

Não traga dinheiro ou objetos de valor,
a não ser os indispensáveis.

Pergunte à enfermeira se já pode
abandonar o serviço.

Traga os exames anteriores e/ou
análises que se encontrem em sua
posse;

Dirija-se ao funcionário administrativo
para marcar exames que lhe tenham
sido pedidos. Se necessitar pode
solicitar declaração de presença.
Qualquer alteração na marcação do
seu
tratamento
será
avisada
atempadamente, em sua casa.

Localização
Situa-se no Piso 2 ao lado do Serviço de
Patologia Clínica.
O acesso faz-se pela entrada principal.
Dirija-se ao serviço informativo no átrio
principal onde lhe serão dadas indicações.

Se surgir algum problema no domicílio
relacionado com o seu tratamento, não
espere pela próxima vinda e contacte o
Hospital de Dia
Se surgir algum problema fora do
horário de funcionamento do serviço,
por favor recorra ao seu médico de
família ou ao Serviço de Urgência.

