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GUIA DO
UTENTE
Este documento é o base de ligação entre o USF e os seus utentes.
Pretende dar a conhecer aos utentes o nosso método de trabalho,
os serviços que oferecemos e a melhor formo de os utilizar.
Leio com atenção os nossas informações e ajude-nos o fazer melhor.

Contamos consigo.

Quem somos
Somos uma equipa constituída por 9 médicos, 9 enfermeiros e 7 administrativos que acreditam poder contar com o seu entusiasmo e
colabomçSo, de modo a que possamos oferecer melhores cuidados de saúde.

A nossa Missão
A USF é uma Unidade elementar de prestação de cuidados de saúde que tem por missão "Vencer a Doença. Ganhar o Saúde", com a
garantia da acessibilidade, continuidade e globalidade do prestação de cuidados de saúde ò população inscrita.
Esta novo organização tem como pilar o atendimento personalizado, pretende-se aumentar significativamente o qualidade e o quantidade
dos serviços disponíveis.

A nossa Visão
A USF quer afirmar-se pelo competência, pelos valores, pelo qualidade e pela missão, proporcionando aos utentes o segurança, o apoio e
o consideração, contribuindo assim, o curto e longo prazo, para o progresso dos Cuidados de Saúde Primários.

Ideias a reter
• Todos os utentes inscritos na USF têm atribuído Médico e Enfermeiro de Família.
• Garantimos, mesmo na ausência do seu médico/enfermeiro, que o atendimento será feito por outra elemento do equipa com
conhecimento da suo situação clínica.
• Em situações de doença aguda será sempre dado uma resposta ao seu problema.
• É possível marcar consultas dos 8h00 às 20hOO todos os dias úteis.
• É possível resolver algumas situações sem ter de marcar consulta.
• É possível obter aconselhamento médico ou de enfermagem por telefone.
• Uma vez que somos um Serviço que garante a formação de Médicos e Enfermeiros, é possível que possa vir a ser consultado por um
profissional nesta fase académico. Caso prefira, pode solicitar não ser atendido por esse colaborador, referindo o facto ò Secretária
Clínica, sem ter de apresentar qualquer justificação.

Recomendações Gerais
•
•
•
•
•

Nunca se esqueça do seu número de utente do SNS.
Se não puder comparecer numa consulta agendado, deve informar os serviços.
É muito importante compreender que o tempo de cada consulta é imprevisível.
Recorra a consulta no próprio dia apenas em situações de doença aguda.
Não recorra a esta USF em situações de emergência ou acidente. Nestes casos deve dirigir-se de imediato ao hospital da
área ou contactar 0 112.

Carteira Básica de Services
•
•
•
•
•

Saúde do Adulto
Saúde do Mulher
Saúde Materna
Saúde da Criança
Rastreios Oncológicos

Diabetes
Hipertensão
Vacinação
Cuidados Curativos/Terapia Compressiva
Consulta no Domicílio (médico e de enfermagem)
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Marcação de consultas Médicas e Enfermagem
Podem ser marcadas presencialmente, por telefone, email ou através do e-Agenda.
Se se deslocar ò USF pam efetuar marcações ou qualquer outro assunto, deve em primeiro lugar, dirigir-se ao Quiosque de atendimento
(que se encontra ò sua diraito após a porta de entrada) e seguir as instruções.
Consulta no Domicílio: contactar os Secretários Clínicos para serem agendados pelo Médico/Enfermeiro de Família.

No dia da marcação...
• Deve dirigir-se ao Quiosque de atendimento e seguir os instruções.
• Aguarde calmamente no sola de espera e respeite o silêncio, uma vez que só assim respeitará as outras pessoas e conseguirá ouvir
com clareza os instruções fornecidas pelo oltifolonte.
• Agradecemos que compareça no serviço cerco de 15 minutos antes da hora marcada para a consulta
(exceto se o sua consulta for de Saúde Infantil, Materno ou da Mulher, devendo, nestes casos, comparecer 30 minutos antes do hora
marcada para uma consulta de enfermagem).

Renovação de receituário crónico e outros procedimentos...
Podem ser solicitados presencialmente, por telefone ou email.
O levantamento do receituário e outras deve ser efetuodo nos balcões de atendimento, 3 dias úteis após o pedido.
Lembre-se que, caso não seja isento, todos estes otos exigem o pagamento duma taxa moderadora.

Serviços Mínimos
Esta USF tem definida uma política de serviços mínimos em situações de ausência imprevista de profissionais:
Médicos: 1.- consulta de vido até aos 28 dias; primeira consulta de Saúde Materna; intercorrêncios da gravidez; Revisão do puerpério; dor seguimento ao pedido de IVG; doença aguda.
Enfermogem: doença aguda; diagnóstico Precoce do RN; vacinação infantil até aos 2 anos; Disponibilização de anticoncecionois,
incluindo a Contraceçõo de Emergência; dar seguimento ao pedido de IVG; imunoglobulina antitetônico; intercorrêncios do puérpera e recém-noscido; cuidados curativos e visita domiciliária para cuidados curativos (administração
de antibióticos, anticoagulantes, citostáticos; realização de tratamentos o feridas com exsudado).
Secretários Clínicos: atendimento ao público; validação de documentos.
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o que não fazemos nesta USF
• Atendimento de situações de emergência e acidentes.
• Preenchimento de formulários de instituições privadas(segumdoras, entidades bancárias, etc).
• Transcrição de exames médicos de Medicina do Trabalho, Seguradoras e Consultas Hospitalares.
• Atestados para desportos federados e clubes desportivos.

Horário de funcionamento
Dias úteis das 8h00 às 20h00

Encerramos aos sábados, domingos e feriados
Caso necessite de observação urgente e inadiável no período em que nos encontomos encerrados, poderá dirigir-se a:
• AC Palmela - Dos lOhOO às 20hOO, serviço vocacionado para situações de doença agudo
contacto: Rua S. Filipe - Estrada do Outeiro - 2950-483 Palmela - Tel. 212 339 808
• Serviço de Urgência do Hospital de Setúbal - Das OhOO às 24h00, serviço vocacionado para emergências
contacto: Rua Camilo Castelo Branco - 2910-446 Setúbal - Tel. 265 549 000

Reclamações/Sugestões
Todos as reclamações, sugestões ou esclarecimentos deverão ser colocados, por escrito ou pessoalmente ao Coordenador da Unidade.
Todos os utentes têm ao seu dispor um Livro de Reclamações/Sugestões/Louvores e uma Caixa de Sugestões.
Para tal, os utentes devem solicitá-lo(s) no Secretariado Clínico.
Poderão ainda utilizar o e-mail do USF.

Para informações mais detalhados consulte a CARTA DE QUALIDADE (versão integral)
e a CARTA DOS DIREITOS E DEVERES DOS UTENTES afixados nos painéis informativos do USF

Os nossos contactos
Rua S. Filipe - Estrada do Outeiro
2950-483 Palmela
Telefone: 21 233 9819/20/36/37
Fox: 21 233 9853
e-mail: usfsantiagopalmela@cspalmela.min-saude.pt
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