Horário da Sala Tratamento

BOLETIM INFORMATIVO
INJECTAVEIS
TENSÃO ARTERIAL

08:15h às 09:30h

16:00h às 18:00h

PENSOS – Com marcação

09:30h às 12:30h

13:30h às 15:40h

CONTRACEPTIVOS

08:30h às 09:30h

18:00h às 19:30

GLICEMIAS

Horário da Vacinação
2ª Feira

(limite de 12 Senhas)

13:15h às 14:30h

3ª Feira

(limite de 20 Senhas)

09:00h às 11:30h

5ª Feira

(limite de 16 Senhas)

09:00h às 11:00h

(limite de 16 Senhas)

15:00h às 17:00h

(limite de 16 Senhas)

15:00h às 17:00h

6ª Feira

TOLERÂNCIA DE 3 SENHAS

Horário de Atendimento Administrativo
08:00h às 19:45h

Marcações do Dia

09:00h às 19:00h

Marcações a Longo Prazo

11:00h às 14:00h
15:00h às 17:00h

Atendimento Telefónico

09:00h às 19:00h

Pedido / Entrega de Receituário

09:00h às 19:00h

Outros Procedimentos Administrativos

CONTACTOS

GERAL – 214906210
ATENDIMENTO 2 – 214906237
ATENDIMENTO 4 – 214906249
FAX – 214906220
E-MAIL – usf.clousa@arslvt.min-saude.pt
Praça Conde da Lousã – 2720 – 122 Amadora
Novembro de 2015

AS NOSSAS RECOMENDAÇÕES
Apresente sempre o cartão de utente do SNS ou Cartão do
cidadão (documento de identificação).
Mantenha actualizados os seus contactos (morada, telefone, email, validade do subsistema).

INFORMAÇÃO AOS UTENTES
Pedido de Receituário
É uma consulta não presencial e está sujeita ao pagamento de taxa
moderadora 2.50€
É obrigatória a apresentação da Folha da Medicação Crónica. Se
não a apresentar terá de agendar consulta médica

Não falte às consultas sem avisar previamente.
Se tiver consulta marcada deve apresentar-se na USF 15 minutos
antes da hora marcada e tirar a sua senha na entrada do edifício e
aguardar pelo atendimento administrativo

As receitas estarão disponíveis para levantamento 3 dias úteis após
o pedido

Pedido / Entrega de Exames
O tempo de consulta médica é de 15 minutos mas a duração de
cada consulta é imprevisível, dependendo da situação.
A consulta do Dia é exclusivamente para doença aguda.
Não marque para:
- Mostrar os exames

É uma consulta não presencial e está sujeito ao pagamento de taxa
moderadora 2,50€
É obrigatória a apresentação da autorização escrita do médico
Os exames prescritos por outras entidades, não podem ser
solicitados à USF (conforme Despacho nº 10430/2011 de 18.08.2011)

- Renovar receituário
- Tratar de assuntos relativos a documentação
- Doenças, sintomas que já tem há mais de 3 semanas
ORGANIZE o seu pedido de receitas
- Peça com antecedência (antes de terminar a medicação)
- Se possível os vários medicamentos que toma num só pedido

Telefonemas e E-Mails
É uma consulta não presencial e poderá estar sujeito ao pagamento
de taxa moderadora 2,50€

