PROJETO
BEBÉ SEGURO

OUTROS
SERVIÇOS DISPONÍVEIS
Para além dos cuidados clínicos e ensinos
disponíveis, terá também à sua disposição:
> Linha de apoio à grávida, todos os dias
úteis das 9h às 17h > 263 006 600
> Linha de apoio à puérpera, 365 dias por
ano, 24h por dia: 263 006 601
> Projeto “Nascer Cidadão”: Que lhe
permitirá registar o seu bebé durante o
internamento
> Colheita de células estaminais

O Hospital Vila Franca de Xira implementou
o projeto BEBÉ SEGURO que consiste no
transporte seguro do seu bebé desde o
hospital até casa.

ESTE PROJETO INCLUI
> Ensinamentos para acondicionar
corretamente o bebé na cadeira de
transporte e prender corretamente a
cadeira de transporte ao carro
> Cedência gratuita nos primeiros nove meses
de uma cadeira de transporte da marca Bébé
Confort

CURSO DE PREPARAÇÃO
PARA O NASCIMENTO
E PARENTALIDADE
Este curso destina-se a grávidas a partir das
26 semanas de gestação e tem como
objetivo informar e ajudar a preparar a mãe
e o companheiro para a gravidez, o trabalho
de parto e parto através de uma série de
sessões educacionais de 90 minutos.

*Imagem
meramente
ilustrativa.
Informe-se das
condições de
cedência,
sujeita ao
stock
disponível.

Caso não tenha este serviço
na sua unidade de saúde,
contacte-nos pelo

www.hospitalvilafrancadexira.pt
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263 006 609
ou através do site

Maternidade

PARA MAIS
INFORMAÇÕES
OU ESCLARECIMENTOS ENTRE
EM CONTACTO CONNOSCO ATRAVÉS:
enf.obstetra_responde@hvfx.pt

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

Serviço de
Obstetrícia e Ginecologia

Na maternidade do Hospital Vila
Franca de Xira vai encontrar uma
equipa multidisciplinar, disponível e
competente que tem como missão
assegurar-lhe os melhores cuidados
de saúde durante todas as etapas da
sua gravidez e mesmo após o parto.

MAIOR CONFORTO
NO INTERNAMENTO
Na maternidade do Hospital Vila Franca de
Xira será alojada num quarto individual ou
duplo com casa de banho e terá disponível
uma ementa de refeições mais variada
durante o seu internamento.
A maternidade dispõe de:
> Uma ementa de refeições variada com
2 opções diárias de menu
> 15 quartos dedicados, com casa de banho
> 5 Salas de parto com luz natural e casa
de banho
> 1 sala de cesarianas
Marque a sua visita à maternidade (a partir
das 26 semanas de gestação) pelo:
enf.obstetra_responde@hvfx.pt

OS MELHORES CUIDADOS
PARA SI E PARA O SEU BEBÉ
A Maternidade tem vindo a aumentar a
oferta de cuidados destinados às mães e
aos seus bebés. Agora pode contar com
uma série de serviços:
PARA SI
> Consultas: Consulta de diagnóstico
pré-natal; Consulta de alto risco; Consulta
de enfermagem de saúde materna
> Exames: Biópsia coriónica; Amniocentese;
Ecografia obstétrica e morfológica
> Alívio da dor: Epidural disponível 24h;
Métodos não farmacológicos; Musicoterapia;
Bola de Pilates; Hidroterapia
> Formação e Ensinos: Durante o
seu Internamento aumentaremos as
competências e habilidades do casal para
cuidar do bebé
PARA O SEU BEBÉ
> Rastreio auditivo precoce
> Vacinação adequada: Vacina da Hepatite B
e da BCG
> Pulseira eletrónica anti-rapto
> Unidade de Cuidados Neonatais
> Oferta de 1 postal com a fotografia
do seu bebé

Uma equipa
determinada em promover
o parto e a parentalidade
ao nível da excelência!
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