Refeições:

GUIA DE ACOLHIMENTO

A refeição do acompanhante é feita no refeitório do
hospital situado no 1º piso. Se permaneceu junto da
criança /adolescente solicite a senha de refeição ao

GUIA DE ACOLHIMENTO
PARA CRIANÇAS INTERNADAS

enfermeiro.
Visitas/Horários:

INFORMAÇÃO PARA O UTENTE e FAMILIA

As visitas na unidades são restritas.
À 2º-feira, 4º-feira e sábado entre as 16h00m e as

UCIEP

amigos ,namorado/a) são negociáveis com a equipa.
Apoio administrativo:
2ª-feira das 8h00m às 17h00m
3ªfeira a 6ª feira das 8h00m às 16h00m

Contactos

Telefone Geral: 214348200

UCIP

Telefone UCIENP: 214348494
Email: sec.ucienp@hff.min-saude.pt
Localização: Piso 2, Torre Amadora

WC
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Planta da unidade

Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, E.P.E

UCIEP

20h00m, visita dos avós. Outras visitas ( familiares,

UCEP

Crianças Internadas

Olá………………
Eu chamo-me ……………………

As máquinas à volta da tua cama, por exemplo
monitor cardíaco, oxímetro de pulso, seringas infusoras, bombas infusoras, são para ajudar a equipa na tua recuperação.

sou enfermeiro (a) nesta unidade, faço parte da equipa de saúde e é com todo o
prazer que te recebemos e vamos ajudar os teus
pais/acompanhante a cuidar de ti.
Os teus pais/acompanhante, vão estar sempre
presentes durante o dia, e à noite fica um para te
acompanhar
Durante o tempo que ficares internado traz o teu
brinquedo preferido. (boneco, computador …).
Traz também o teu pijama.

As pessoas que vão cuidar de ti são: os médicos
(fato azul), enfermeiros (fato amarelo), as auxiliares de acções médica (fato verde).
Também vêm à unidade todos os dias auxiliares
de alimentação, fisioterapeutas, técnicos de radiologia, médicos e outros.
Todos vamos trabalhar para te sentires melhor!

No hospital vais ter oportunidade de brincar e fazer amigos.
Todas as quintas-feiras há festa no hospital com
os Dr. palhaços …… É muito divertido.

INFORMAÇÃO AOS PAIS E ADOLESCENTES
Acompanhamento:
Todas as crianças ou adolescentes internados, têm direito a ser acompanhadas, preferencialmente pelos pais
no período das 7h00m às 22h00m. Apenas uma pessoa
permanece no período nocturno.

Se tiver que se ausentar da unidade, alguém significativo irá substituí-lo, como por exemplo, um familiar ou
um amigo. Quando tal suceder, informe os enfermeiros
desta situação.

À entrada da unidade existem armários individualizados
para arrumação dos objectos pessoais.

Às segundas-feiras, quartas-feiras e sábados, tens
a visita dos teus avós.
Não vai ser difícil passar algum tempo connosco …
Vai correr tudo bem!
Se tiveres alguma dúvida pergunta… Estamos cá
para ajudar.

Chamamos à atenção de que o Hospital não se responsabiliza por quaisquer objectos de valor guardados no
armário (fios, anéis, telemóveis, entre outros), assim
como brinquedos ou aparelhos electrónicos junto das
crianças/adolescentes, sendo aconselhável que evite
trazê-los para o Hospital. À entrada e saída na unidade
lave e desinfecte as mãos, antes de entrar na sala de
internamento coloque o avental.

Para
informações
exclusivamente
aos
pais/acompanhante de referência o contacto telefónico
da UCIEP é o 214348494, e o geral do hospital é
214348200.

