Guia do Utente

ULS de Matosinhos
A Unidade Local de Saúde de Matosinhos é a entidade que, neste concelho,
é responsável pela prestação de cuidados de saúde globais à população.
É constituída por:
- Hospital Pedro Hispano
- Agrupamento de Centros de Saúde - ACES
- Centro de Saúde de Leça da Palmeira:
- USF Maresia
- USCP Leça de Palmeira
- USCP Lavra
- USCP Perafita
- USCP Sta Cruz
- Centro de Saúde de Matosinhos
- USCP Atlântida
- USF Horizonte
- USF Oceanos
- SASU
- Centro de Saúde de S. Mamede de Infesta
- UCC de S. Mamede de Infesta
- USF Infesta
- USCP de S. Mamede
- USF Porta do Sol
- Centro de Saúde da Senhora da Hora
- UCC Senhora da Hora
- USF Lagoa
- USCP da Senhora da Hora
- Unidade de Saúde Pública
- CDP
- Unidade de Convalescença

A ULSM pretende:
Integrar os cuidados de saúde primários, hospitalares e continuados. Identificar e responder às necessidades de saúde da população de Matosinhos;
Oferecer continuidade de cuidado e serviços; Facilitar o acesso a cuidados de saúde de qualidade técnica e social; Assegurar as acções de saúde
pública no concelho.

Quando recorrer ao
serviço de urgência
Antes de recorrer ao Serviço de Urgência dirija-se ao Centro de Saúde. Se a
situação necessitar de cuidados hospitalares, aqui se encarregarão de o referenciar para o Serviço de Urgência do Hospital Pedro Hispano.
O SU funciona nas 24 horas, sete dias por semana.
Leve consigo:
- O Cartão do Cidadão ou o Cartão de Utente do Serviço Nacional de Saúde;
- Cartão de Beneficiário da Segurança Social ou do Sub-Sistema em que está
abrangido;
- Carta de referência do médico que o encaminhou;
- Medicamentos que esteja a tomar ou exames que tenha sem seu poder;
- Não deve trazer objectos pessoais de valor ou dinheiro. Se vier acompanhado entregue o que tiver consigo à pessoa que o acompanha. Se está
sozinho e não lhe foi possível deixar os bens com alguém da sua confiança,
avise o enfermeiro que o atende. Este tomará as diligências necessárias para
que fiquem guardados em lugar seguro.
- Sempre que um familiar ou acompanhante deseje saber informações pode
dirigir-se ao Gabinete de Apoio ao Utente e solicitar esclarecimentos.
- No Serviço de Urgência procuramos sempre respeitar a privacidade do
doente e dos seus familiares/acompanhantes, tanto na informação como
nos cuidados que prestamos.

Consulta Externa

De segunda a sexta-feira, das 8h15 às 20h00.
Marcação:
A primeira consulta é pedida pelo seu médico de família.
Posteriormente ser-lhe-á enviada pelo correio a notificação para a consulta
onde constará o dia, a hora, o médico e o gabinete da consulta.
Leve consigo:
- Cartão do Cidadão ou Bilhete de Identidade e Cartão de Utente do SNS;
- Convocatória da Consulta;
- Cartão de Beneficiário da Segurança Social ou do Sub-Sistema em que está
abrangido.
- Medicamentos que esteja a tomar ou exames que tenha em seu poder.
No dia da Consulta:
Seja pontual – 15 minutos antes da hora da consulta dirija-se ao Secretariado
correspondente à letra ou Serviço indicado na notificação que tem em seu
poder para confirmar a sua presença.
Depois aguarde na sala de espera a sua chamada pelo sinal sonoro.
Para a Consulta de Ortopedia, se tiver gesso ou necessitar de fazer RaioX, deve
chegar uma hora antes e depois de confirmar a sua presença deve entregar a
notificação ao enfermeiro de serviço.
No final da Consulta:
Dirija-se novamente ao Secretariado para marcar próxima consulta, validar
receitas e pedir justificação de presença.

Internamento
O internamento poderá ocorrer através do Serviço de Urgência ou da Consulta Externa. A decisão do seu internamento compete ao médico, contudo
esta decisão só é tomada com o seu consentimento.
Internamento programado: (através da Consulta Externa)
O médico propõe-lhe o internamento e informa-o sobre a sua estadia no
hospital. Este é o momento ideal para, junto do profissional, esclarecer dúvidas que tenha em relação à sua situação de doença, aos tratamentos que lhe
estão a ser propostos ou outros aspectos que o preocupem.
Posteriormente será contactado por escrito ou pelo telefone e será informado
do dia, hora e local onde se deverá dirigir no dia do internamento.
O que não devo trazer?
- Objectos de valor (dinheiro, jóias ou outros)
O que me disponibiliza o hospital?
Nas salas de internamento existe:
- TV a cores;
- Armário individual para acomodação de vestuário;
- Junto à cama encontra um dispositivo com várias funções: chamada de
enfermeiro; comunicação verbal; regulador de luz de cabeceira; rádio.
- Se usar o telemóvel, em caso de necessidade, faça-o até às 22h00.
Coloque o tom do toque de modo a que não seja ouvido por todos mas
apenas por si. Não utilize o telemóvel em áreas em que exista equipamento electrónico. Se estiver impossibilitado, e precisar de estabelecer contacto com o exterior, peça ajuda ao pessoal de serviço.
- Não use a chamada de enfermeiro sem motivo.

Refeições
As refeições são fornecidas pelo hospital nos seguintes horários:
- Pequeno -almoço: 8h30
- Almoço: 12h00
- Merenda da tarde: 15h30
- Jantar: 19h00
- Ceia: a partir das 22h00
Se a dieta é normal, o doente pode escolher entre duas alternativas: carne ou
peixe, fruta ou doce, de acordo com a ementa do dia. Em situações específicas, de acordo com a situação clínica do doente e a colaboração do serviço
de nutrição, a dieta pode ser personalizada. Também poderá ser fornecida a
merenda da manhã, pelas 10h00, sempre que haja indicação para tal.
A dieta faz parte do tratamento do doente. Respeite as indicações que lhe
forem fornecidas.

Informações sobre o tratamento
São prestadas informações aos familiares. Solicite junto do Secretariado da
Unidade do Serviço informação acerca do horário de atendimento. A família deverá centrar num dos seus elementos esta informação. Sugere-se que
seja um familiar directo ou alguém da sua plena confiança. Nunca solicite
informação clínica pelo telefone. Esta coloca em risco a confidencialidade e
a segurança da informação.

Alta
A alta é-lhe comunicada com antecedência para que possa, em conjunto com
a sua família, fazer os preparativos necessários à sua saída. Conte com a colaboração do enfermeiro em tudo o que necessitar.
No momento da alta são-lhe entregues vários documentos, entre os quais a
carta para o seu médico de família/assistente, para o enfermeiro de família,
marcação de consultas e exames posteriores e os documentos comprovativos
do seu internamento.
Se necessitar de algum documento específico solicite-o no Secretariado da
Unidade.
A ULSM deseja-lhe uma boa estadia e espera contribuir para o rápido restabelecimento da sua saúde. É este o nosso desígnio, servir o cidadão oferecendolhe cuidados adequados, eficientes, humanizados e solidários.

Voluntariado
Este serviço existe no hospital e é prestado por pessoas acolhedoras e disponíveis, sempre prontas a oferecer ajuda. Usam uniforme próprio e estão
identificadas. Encontra Voluntários nos serviços de internamento, consulta
externa, urgência e no átrio principal do hospital. Se necessitar, não hesite em
pedir ajuda a um Voluntário.

Apoio Religioso
Na instituição respeitamos todas as crenças religiosas. Temos uma capela e
um capelão católico que o poderá visitar todos os dias na sua unidade. Se professar outra confissão religiosa e desejar ser visitado pelo seu guia espiritual
peça ao enfermeiro responsável que o informe de como deverá proceder.

Serviço de Informações
Fica situado na ala esquerda da entrada principal (piso 0) e informa sobre o
Hospital e seu funcionamento, localização de doentes no internamento e na
Urgência, visitas.
Funciona de segunda a sexta-feira das 8h30 às 20h00 e aos fins-de-semana e
feriados das 10h30 às 20h00.

Localização e transportes
Endereço: Rua Dr. Eduardo Torres, Matosinhos
Telefone: 229391000
Endereço Eléctrónico: www.ulsm.min-saude.pt
Metro: Linha Azul, Estação Pedro Hispano.
Autocarros STCP: 506 e 507
Autocarros Resende: 104, 106, 115, 116, 121
Táxis: 22 938 11 31
Transporte particular: O Hospital Pedro Hispano dispõe de um parque de
estacionamento pago que é gratuito nos primeiros 10 minutos. Doentes
dependentes (acamados e em cadeiras de rodas) têm acesso pelo Serviço
de Medicina Física e Reabilitação, piso -1.

Qual o horário do Centro de Saúde?
Todos os Centros de Saúde e Unidades de Saúde Familiar funcionam entre
as 8h00 e as 20h00, de segunda a sexta-feira.

Quem pode recorrer ao Centro de Saúde?
Todos os cidadãos, residentes ou deslocados temporariamente e ainda
aqueles que, por motivo de doença súbita ou acidente necessitem de cuidados de saúde urgentes.

Que serviços encontro no Centro de Saúde?
Os Centros de Saúde e Unidades de Saúde Familiar estão vocacionados para
a prestação de cuidados de saúde no âmbito da Medicina Geral e Familiar
bem como Cuidados de Enfermagem e Vacinação.
Em alguns Centros de Saúde podem existir consultas de outras Especialidades Médicas, nas quais médicos especialistas dão apoio aos médicos de
família. Podem existir ainda consultas de Psicologia, Nutrição bem como
apoio do Serviço Social.

Que vantagens tenho em me inscrever?
A obrigatoriedade da obtenção do Cartão de Utente implica que todos os
cidadãos tenham de estar inscritos. A inscrição no seu Centro de Saúde confere-lhe o direito a ter um Médico de Família que o acompanhará a si e à sua
família. Terá um processo clínico único onde fica anotada toda a informação
relevante sobre a sua saúde. Terá ainda acesso a consultas e serviços hospitalares para efectuar Exames Complementares de Diagnóstico e Terapêutica. Pode usufruir da gratuitidade dos Cuidados de Saúde (isenção de taxas
moderadoras) no quadro estabelecido pela legislação em vigor.

O que fazer para me inscrever?
Basta dirigir-se ao seu Centro de Saúde e levar consigo o Bilhete de Identidade (Cédula pessoal para os menores) Cartão do Cidadão e/ ou Cartão
de Beneficiário da Segurança Social. Qualquer pessoa do agregado familiar pode ser portadora destes documentos (incluindo comprovativo de
residência no concelho de Matosinhos), não sendo necessária a presença
de todos os elementos do agregado familiar.

Tenho logo direito a um Médico de Família?
Sim, desde que haja médicos disponíveis. No entanto existem casos de falta
de médicos o que não permite uma cobertura global dos inscritos. Mas terá
sempre direito a todos os serviços prestados pelo Centro de Saúde, incluindo o atendimento em situações de rotina e urgência, só que o Médico
que o atende pode não ser sempre o mesmo.

Como faço para marcar uma consulta?
Pode marcar consulta pessoalmente ou, preferencialmente, pelo telefone
junto da secretária de unidade e no horário previamente designado ou em
alternativa, por via on-line, através do e-Agenda. Este procedimento permite, pelo conhecimento directo que a Secretária tem do Utente, negociar
o melhor dia e hora para o atendimento.

Como devo proceder no dia da consulta?
Cerca de um quarto de hora antes da hora agendada para a consulta deve dirigir-se à secretária da Unidade. Tenha sempre consigo o Cartão do Utente.

E se no dia marcado não puder comparecer?
Se possível avise a secretária da Unidade pelo telefone e com alguma antecedência. Se o fizer terá logo a possibilidade de agendar nova consulta.

Sou doente, portador de doença crónica, e necessito de
medicação prolongada. Preciso de marcar consulta para
renovar as receitas?
Se necessitar de medicação prolongada solicite a informação de medicação
ao médico, onde estão descritos os medicamentos que toma, Sempre que
necessite de renovar, solicite junto do secretariado ou, on line, através do
e-Agenda.

Se for uma situação aguda, dirijo-me ao Centro de Saúde
ou ao Hospital?
Excepto em situações de Emergência, dirija-se sempre ao Centro de Saúde
que está aberto até às 20h00. Os Centros de Saúde estão disponíveis para o
atendimento de situações urgentes em que não seja possível fazer marcação prévia. Se a sua situação não puder ser resolvida no Centro de Saúde,
o médico de serviço providenciará o seu encaminhamento para o Hospital.
O atendimento urgente é feito em qualquer Centro de Saúde na Consulta

de Recurso, entre as 8h00 e as 20h00, de segunda a sexta-feira. De segunda a
sexta-feira, das 20h00 às 24h00 e aos fins-de-semana e feriados das 8h00 às
24h00, o atendimento das situações urgentes é feito no SASU, que funciona,
para todo o concelho de Matosinhos, no Centro de Saúde de Matosinhos.

Posso solicitar a vinda do médico a minha casa?
Nas situações em que o doente não se pode deslocar pelos seus próprios
meios ao Centro de Saúde, pode solicitar uma consulta no seu domicílio. No
entanto, a deslocação do Médico ou da Enfermeira ao domicílio é decidida
após avaliação prévia dos profissionais. As visitas domiciliárias não implicam qualquer pagamento extra, estando apenas sujeitas ao pagamento
das taxas moderadoras, quando aplicáveis.

O meu médico de família disse-me que tenho de ir a uma
consulta ao Hospital. Como marco essa consulta?
Quando necessitar de uma consulta no Hospital Pedro Hispano, o pedido
de marcação será enviado pelo Centro de Saúde. Apenas tem de aguardar,
em sua casa, a informação sobre o dia e a hora da consulta.

Centros de Saúde, endereços e contactos
Centro de Saúde de Leça da Palmeira
- UCSP (Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados) de Leça da Palmeira
Rua Alberto Laura Moreira Junior Nº 63
4450-586 Leça da Palmeira
Telefone: 229 980 000 | Fax: 229 980 051
- USF Maresia
Rua Alberto Laura Moreira Junior Nº 63
4450-586 Leça da Palmeira
Telefone.229 980 020 | Fax: 229 980 090
- UCSP Santa Cruz do Bispo
Largo da Viscondessa Nº 3481
4455-860 Santa Cruz do Bispo
Telefone: 220 907 130 | Fax: 229 959 879
- UCSP Lavra
Rua da Cruz, 603
4455-116 Lavra
Telefone: 229 982 060 | Fax: 229 982 061
- UCSP Perafita
Lg. Da Igreja
4455-469 Perafita
Telefone: 220 907 070 | Fax: 229 959 826
- UCC (Unidade de Cuidados na Comunidade) Leça
- ECCI (Equipa de Cuidados Continuados Integrados)
Rua Alberto Laura Moreira Junior Nº 63
4450-586 Leça da Palmeira
Telefone UCC: 229 980 070 | Fax UCC: 229 980 071

Centro de Saúde de Matosinhos
- UCSP Atlântida
Rua Alfredo Cunha, 365
4450-021 Matosinhos
Telefone: 220914600 | Fax: 220 914 655
- USF Horizonte
Rua Alfredo Cunha, 365
4450-021 Matosinhos
Telefone: 220914601 | Fax: 220 914 668
- USF Oceanos
Rua Alfredo Cunha, 365
4450-021 Matosinhos
Telefone: 220914602 | Fax: 220 914 613
- UCC Matosinhos
- ECCI
Rua Alfredo Cunha, 365
4450-021 Matosinhos
Telefone UCC: 220 914 650 | Fax UCC: 220 914 651
SASU
Rua Alfredo Cunha, 365
4450-021 Matosinhos
Telefone: 220914600 | Fax: 220 914 655
Unidade de Saúde Pública
Rua Alfredo Cunha, 365
4450-021 Matosinhos
Telefone: 220914690 ou 220 914 691 | Fax: 220 914 692

Serviço de Sanidade e Fronteiras
Telefone: 229 372 497 | Fax: 229 386 144
Centro de Diagnóstico Pneumológico
Rua Alfredo Cunha, 365
4450-021 Matosinhos
Telefone: 220914649 | Fax: 220 914 667
- Imagiologia
Telefone: 220914684
Centro de Saúde da Senhora da Hora
- UCSP Senhora da Hora
Rua da Lagoa
4460 Senhora da Hora
Telefone: 229568500 | Fax: 229 568 562
- USF Lagoa
R. da Lagoa
4460 Senhora da Hora
Telefone: 229568520 | Fax: 229 568 510
- UCC Senhora da Hora
- ECCI
R. da Lagoa
4460 Senhora da Hora
Telefone: 229 568 580 | Fax UCC: 229 568 581
Centro de Saúde de S. Mamede de Infesta

- UCSP de S. Mamede
Rua Godinho Faria nº 731
4465-156 S.Mamede de Infesta
Telefone: 229 051 400 | Fax: 229 051 456
- USF Infesta
Rua Godinho Faria nº 731
4465-156 S.Mamede de Infesta
Telefone: 229 051 420 | Fax: 229 051 410
- UCC S.Mamede de Infesta
- ECCI
Rua Godinho Faria nº 731
4465-156 S. Mamede de Infesta
Telefone UCC: 229 051 460| Fax UCC: 229 051 461
- USF Porta do Sol
Praceta Recarei de Cima, 56
4465-339 Leça do Balio
Telefone: 220969178 | Fax: 220 969 179
Unidade de Convalescença
Rua Prof. Álvaro Rodrigues
4149-003 Porto
Telefone: 226158530 | Fax :226158539

Direitos dos doentes
1. O doente tem direito a ser tratado no respeito pela dignidade humana;
2. O doente tem direito ao respeito pelas suas convicções culturais, filosificas e religiosas;
3. O doente tem direito a receber os cuidados apropriados ao seu estado
de saúde, no âmbito dos cuidados preventivos, curativos, de reabilitação
e terminais;
4. O doente tem direito à prestação de cuidados continuados;
5. O doente tem direito a ser informado acerca dos serviços de saúde existentes, suas competências e níveis de cuidados;
6. O doente tem direito a ser informado sobre a sua situação de saúde;
7. O doente tem o direito de obter uma segunda opinião sobre a sua situa
ção de saúde;
8. O doente tem direito a dar ou recusar o seu consentimento, antes de
qualquer acto médico ou participação em investigação ou ensino clínico;
9. O doente tem direito à confidencialidade de toda a informação clínica e
elementos identificativos que lhe respeitam;
10. O doente tem direito de acesso aos dados registados no seu processo
clínico;
11. O doente tem direito à privacidade na prestação de todo e qualquer
acto médico;
12. O doente tem direito, por si ou por quem o represente, a apresentar
sugestões e reclamações.

Deveres dos doentes
1. O doente tem o dever de zelar pelo seu estado de saúde. Isto significa
que deve procurar garantir o mais completo restabelecimento e também
participar na promoção da própria saúde e da comunidade em que vive;
2. O doente tem o dever de fornecer aos profissionais de saúde todas as
informações necessárias para obtenção de um correcto diagnóstico e
adequado tratamento;
3. O doente tem o dever de respeitar os direitos dos outros doentes;
4. O doente tem o dever de colaborar com os profissionais de saúde, respeitando as indicações que lhe são recomendadas e, por si, livremente aceites;
5. O doente tem o dever de respeitar as regras de funcionamento do serviços de saúde;
6. O doente tem o dever de utilizar os serviços de saúde de forma apropriada e de colaborar activamente na redução de gastos desnecessários.

O direito à protecção da saúde está consagrado na Constituição da República Portuguesa e assenta num conjunto de valores fundamentais como a dignidade humana, a
equidade, a ética e a solidariedade.
No quadro legislativo da Saúde são estabelecidos direitos mais específicos, nomeadamente na Lei de Bases da Saúde (Lei 48/90, de 24 de Agosto) e no Estatuto Hospitalar
(Decreto-Lei n.º 48 357, de 27 de Abril de 1968).
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