PAPEL DO
ASSISTENTE SOCIAL
“A profissão de Serviço Social promove
a mudança social, a resolução

O Serviço Social
no Hospital

de problemas nas relações humanas
e o reforço da emancipação das pessoas
para a promoção do bem-estar.
Ao utilizar teorias do comportamento
humano e dos sistemas sociais, o
Serviço Social intervém nas situações
em que as pessoas interagem com o
seu meio. Os princípios dos direitos
humanos e da justiça social são
fundamentais para o serviço social”
(Associação de Profissionais

HVFX SSO 0001.01 F 04/2014

de Serviço Social,2007)

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 Social

O Assistente Social no Hospital Vila Franca de Xira
MISSÃO
O Serviço Social do Hospital Vila Franca de
Xira, tem como missão, intervir sobre os
aspetos psicossociais associados à doença,
promovendo condições para a reabilitação
social dos doentes, reduzindo o impacto de
fatores socioeconómicos, culturais e ambientais desfavoráveis ao seu bem-estar.

O DESEMPENHO DAS
ASSISTENTES SOCIAIS
VINCULA-SE AO
CÓDIGO DE ÉTICA
DA PROFISSÃO,
TENDO COMO VALORES
FUNDAMENTAIS:

ÁREAS DE
INTERVENÇÃO
Apoio Psicossocial
Desenvolver uma relação de empatia e de
interajuda

Salvaguarda
da dignidade
humana

Gestão da doença
Criar estratégias para colmatar as incapacidades provenientes da patologia
Orientar
Informar os utentes e seus familiares das
respostas e cuidados que devem prestar
face à situação/problema
Planeamento da alta social
Avaliar com a restante equipa de tratamento
as necessidades do doente, promovendo a
continuidade dos cuidados
Advocacia Social
Defesa dos direitos e promoção da representatividade

O trabalho da Assistente Social desenvolvese através de quatro momentos:
> Acolhimento
> Organização do plano individual
de cuidados
> Acompanhamento psicossocial
> Preparação da continuidade dos cuidados
O Serviço Social enquadra-se na orgânica
hospitalar, como uma estrutura de suporte à
prestação de cuidados de saúde.
Os assistentes socias intervém transversalmente em todas as áreas de prestação
de cuidados de saúde:
> Internamento
> Ambulatório
> Urgência
Poderá contactar o Serviço Social
de 2ª a 6ª feira entre as 9h00 e as 18h00.

Desenvolvimento
da solidariedade,
equidade e
justiça social

Respeito pela
liberdade individual
e pelo exercício
da cidadania

Respeito pela
privacidade e
confidencialidade
da informação

Extensões
>
>
>
>

63104 - Piso 3
64148 - Piso 4
65041 - Piso 5
67010 - Piso 7/ Piso 6

Coordenação de Serviço Social
> 60030
Email
> servicosocial@hvfx.pt

