SERVIÇO RELIGIOSO
E SOCIAL

HORÁRIO DE VISITAS
De segunda a domingo

No Hospital existe Serviço Religioso e
Serviço Social que pode ser solicitado
sempre que o utente/família o pretender,
dentro dos horários disponíveis.

MANHÃ
> Das 13h00 às 13h30
TARDE
> Das 19h00 às 19h30

Guia de Acolhimento

Serviço Religioso
De terça a sexta das 11h00 às 13h00

Todos os profissionais de Saúde trabalham
na UCI para o bem estar do seu familiar,
cumpra as suas indicações.

Apoio Social
Dias úteis da 9h00 às 17h00

A Equipa de Saúde está sempre disponível
para atender os familiares dos utentes.

CONTACTOS

Não hesite em recorrer aos profissionais de
saúde sobre qualquer dúvida que surja.

Telefone Direto
263 006 621
(de segunda a sexta das 9h às 13h)
Coordenador
Dr. João Gonçalves Pereira

HVFX UCI 0001.01 F 02/2014

Enfermeira Chefe
Paula Miranda

Hospital Vila Franca de Xira
Estrada Nacional Nº1, Povos
2600-009 Vila Franca de Xira
Tel.: 263 006 500 (geral)
Fax: 263 006 636
Email: hvfxira@hvfx.pt

Unidade de
Cuidados Intensivos

O QUE É UMA UNIDADE DE
CUIDADOS INTENSIVOS
A Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) é
um Serviço Hospitalar para atender utentes
que requerem atenção e vigilância especiais
por estarem em situação de alto risco.
É um local fechado onde existe uma grande
variedade de equipamentos que permite a
prestação de cuidados diferenciados.
Na entrada da UCI deixe os seus pertences
nos Cacifos para o efeito. (Ex.: Malas,
Casacos, entre outros)
Posteriormente será acompanhado por um
assistente operacional até junto do seu
familiar.
O seu familiar está
internado na cama:
AVISO IMPORTANTE
Antes e após a sua visita deverá lavar as
suas mãos para protecção do seu familiar,
sua e da sua família.
Se o seu familiar estiver num quarto de
isolamento terá de equipar-se com material
de proteção individual, conforme lhe for indicado.

INFORMAÇÕES GERAIS
À chegada à UCI deverá aguardar que o
contactem, identificando-se a si e ao Utente
que pretende visitar.

Poderá ter de esperar algum tempo para a
Visita pelo que pedimos a sua compreensão
pois poderão estar a ser realizados
procedimentos e/ou exames urgentes, ao
seu familiar ou outro utente, não sendo
possível nessa altura a presença de visitas.
Devido à gravidade clinica dos utentes da
UCI, só são permitidas duas visitas por
período, uma de cada vez junto do Utente.
Coordene a visita com outros familiares.

A fim de coordenar a comunicação e apoio
dos médicos e enfermeiros com a família,
combine com os seus familiares qual a
pessoa que servirá de elo de ligação.
Na primeira visita ao seu familiar deixe o
contacto preferencial para o caso da equipa
de saúde necessitar de entrar em contacto
com um familiar.
A confidencialidade da informação clínica dos
utentes impossibilita as informações
telefónicas.

Não é permitida entrada na UCI:
> Bebidas e/ou alimentos
> Flores e/ou presentes

As informações são dadas presencialmente,
preferencialmente na visita da tarde.

A entrada de qualquer objeto, deve ser
obrigatoriamente autorizada, previamente,
pela enfermeira responsável

Se necessitar de falar com o médico
responsável, informe o profissional de saúde
presente e aguarde na sala de espera
O seu familiar não pode ter telemóvel na
unidade mas sempre que possível poderá
falar com ele através do nosso telefone
portátil.

