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GUIA DE
VISITAS

Indicações Gerais

Tenha em Atenção

Na portaria principal são prestadas informações sobre o serviço onde o doente se
encontra internado.

IPOCFG, EPE

Em geral, não há limitações no acesso das
visitas. Ocasionalmente, para proteção do
bem-estar dos doentes, pode ser limitado
o número de visitas por doente. Também o
acesso pode ser condicionado pela entrega de um cartão a cada visita que contém
o nome do serviço e o número da cama
do doente.

As visitas aos doentes podem influenciar, favoravelmente, a sua recuperação.
O doente tem direito a ser visitado, tal como
tem o direito de recusar visitas.

Localização dos serviços e acessos

Não é permitido fumar.

Não traga alimentos nem bebidas alcoólicas.
Não é aconselhável a visita de crianças
menores de 12 anos de idade, salvo autorização do enfermeiro de serviço.

Não traga flores envasadas por razões
de higiene hospitalar.

Horário
Sugestões
Os doentes podem receber visitas das
14h00 às 20h00.
Respeite a privacidade dos doentes.

Exceções
Na Unidade de Cuidados Intermédios
(UCI), no primeiro dia de internamento,
o doente só recebe uma visita no período das 19h30 às 20h00. Nos restantes
dias, o doente recebe uma visita de cada
vez no horário das 14h00 às 16h00 e
das 19h30 às 20h00.
No internamento do Serviço de Cuidados
Paliativos, o período das visitas decorre
entre as 09h00 e as 22h00.

Evite fazer barulho.
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Consultas e Administração
Oncologia Médica e Laboratórios
Cuidados Paliativos e Hotel
Radioterapia
Cirurgia e Imagiologia

Converse sobre assuntos agradáveis.
Portaria
Acessos

O mais importante é mostrar o seu afeto.

