6. HORÁRIO

ECCI — PÓVOA DE VARZIM

De 2ª a 6ª Feira: 08:00 - 20:00
Sábados, Domingos e feriados: 09:00 – 17:00

Unidade de cuidados na comunidade

7. LOCALIZAÇÃO
UCC Póvoa de Varzim
Rua José Moreira Amorim, 1º Andar
4490-099 Aver – o – Mar

Contacto telefónico: 252 249 065
Endereço de correio electrónico
eccipovoadevarzim@gmail.com

Guia de Acolhimento
Utente/Prestador de cuidados

GUIA DE ACOLHIMENTO

2. EQUIPA MULTIDISCIPLINAR








1. INFORMAÇÕES GERAIS
Sejam bem-vindos à Equipa Cuidados Continuados Integrados ( ECCI) da Póvoa de Varzim.
A ECCI, projeto das Unidade de Cuidados na
Comunidade, é uma “ Equipa multidisciplinar da

responsabilidade dos cuidados de saúde primários
e das entidades de apoio social para a prestação

5. ALTA/TRANSFERÊNCIAS

4 Enfªs de Reabilitação

As altas são organizadas entre a Equipa

1 Médico

Multidisciplinar, utente e prestador de cuidados,

1 Assistente Social

estas podem ser:

1 Nutricionista
1 Psicólogo
1 Assistente técnico

3. INTERVENÇÕES





Por atingir os objetivos,

A

alta/transferência

Por transferências para outras tipologias
A pedido.
é

da

exclusiva

responsabilidade da Equipa Multidisciplinar. A

de serviços domiciliários, decorrentes da avaliação

A equipa de enfermagem assegura cuidados

integral, de cuidados médicos, de enfermagem, de

alta/transferência a pedido do utente implica o

domiciliários a utentes com limitação funcional, seja

reabilitação e de apoio social, ou outros, a pes-

preenchimento de um impresso próprio, que

por causas neurológicas ( Acidentes Vasculares

soas em situação de dependência funcional, doen-

deve ser subscrito pelo próprio ou por quem,

Cerebrais ) , ortopédicas ( p róteses da anca e do

ça terminal ou em processo de convalescença,

legalmente, o possa substituir.

joelho ) ,

com rede de suporte social, cuja situação não

outras.

requer internamento mas que não podem deslocar
-se de forma autónoma ”

( Artigo 27º do D.L. nº 101/2006,

de 6 de Junho ) .

População alvo: todo o concelho da Póvoa de
Varzim

respiratórias

( c inesiterapia ) ,

entre

Além de cuidados de natureza reabilitadora, a
de natureza preventiva, curativa e paliativa.

necessidades e a sua opinião, bem como a dos

O objetivo é conferir maior autonomia ao utente

esperamos que este guia o ajude a conhecer

necessitar: cuidados de penso, receita médica,

melhor a dinâmica da equipa.

outros.

solicite o apoio dos profissionais ao seu dispor.

tendo

em

consideração

as

suas

seus familiares, relativamente à satisfação das
mesmas.

Nota:
A ECCI presta todos os cuidados de saúde que

informação suplementar, por favor não hesite, e

ajudá-lo-á a preparar para a realidade do dia-adia,

Desejamos-lhe, desde já, rápidas melhoras e

Para esclarecimento de qualquer dúvida ou

admissão. A partir desse momento, a equipa

equipa de enfermagem assegura também cuidados

e prestador de cuidados.
Taxa de ocupação: 20 utentes.

A alta/transferência é planeada desde a sua

A ECCI substitui temporariamente o seu médico
e enfermeiro de família.

Agradecemos a sua colaboração, para melhorar
o funcionamento da ECCI.

Todas as suas sugestões serão bem-vindas.

