Lembre-se…
 Encontrará sempre uma equipa
de profissionais de saúde
disponíveis para responder às
suas dúvidas e receios.
 Estabeleça com o médico ou
enfermeiro, uma pessoa de
referência a quem passarão a ser
transmitidas
as
informações
relativas ao seu familiar/amigo.

Horário das visitas:
Das 15h às 19h.
Cada utente poderá receber duas visitas,
uma de cada vez, com duração máxima
de 5 minutos.

GUIA DE ACOLHIMENTO
VISITAS

Contactos:
Privilegie o contacto direto à UCI,
utilizando os seguintes números:

Para nos ajudar a melhorar os
serviços que prestamos…
Agradecemos que preencha o quadro
abaixo:
Mais tarde será enviado para a sua
residência um questionário para avaliar o
seu grau de satisfação com os nossos
serviços. Esse questionário é anónimo.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

258 802 182 / 258 802 412

Hospital de Santa Luzia
Estrada de Santa Luzia
4901-858 Viana do Castelo
Instituição: 258 802 100
Linha Informação: 258 802 337/888
Fax: 258 802 511

UNIDADE DE CUIDADOS
INTENSIVOS

administracao@ulsam.min-saude.pt

Nome do utente:_________________
Nome do familiar:________________

www.ulsam.min-saude.pt

Morada:_______________________
______________________________
Cód. postal:______-____ _________
Contacto: ______________________
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O seu apoio e a sua presença
são fundamentais
para o bem-estar e recuperação
do seu familiar/amigo

Informação Geral:

Normas de proteção:

 À sua chegada encontrará uma
porta

fechada

com

uma

1- Vestir bata de proteção por cima da

O seu familiar/amigo…
 Estará rodeado por um conjunto
de equipamentos cuja finalidade

sua roupa;

é ajudá-lo na sua recuperação;

campainha.

 Poderá estar a dormir sob efeito

 É necessário que toque para

da terapêutica (coma induzido),

sinalizar a sua presença.

mas não deixe de falar com

bata de proteção

 Será recebido por uma assistente
operacional que o informará sobre
algumas
funcionamento

normas
e

de
proteção

Atenção:

individual que deverá respeitar.

luvas de proteção

 Depois o enfermeiro responsável
encaminhá-lo-á

até

ele.

2 – Calçar luvas se necessário;

ao

seu

Todos

os

utentes

internados

3 – Colocar uma máscara de proteção, se

necessitam de tranquilidade e muito

necessário;

descanso, por isso:

familiar/amigo.

máscara de proteção

4 – Lavar e desinfetar as mãos (antes e
depois da visita);
Não são permitidos telemóveis
no interior da Unidade

