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ACOLHIMENTO
Departamento de Medicina
Projectos

INFORMAÇÃO PARA A FAMÍLIA
Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE

Cuidar em Parceria
Os profissionais do serviço convidam-no a participar no
projecto “Cuidar em Parceria - Cuidador Informal”, que
tem como objectivo contribuir para a humanização dos
cuidados de saúde e promover a integração do cuidador
informal na equipa de saúde. As áreas de intervenção da
equipa de enfermagem situam-se ao nível das necessidades de formação/informação e suporte dos cuidadores
informais, de forma a ajudá-los a desempenhar as acções
de cuidar de pessoas dependentes e, ao mesmo tempo a
minimizar a sua angústia e receio.

DEPARTAMENTO MEDICINA - SERVIÇOS DE MEDICINA

GUIA DE
ACOLHIMENTO
Departamento de Medicina
A equipa de saúde do serviço deseja-lhe
uma breve estadia.

Departamento de Medicina
Contacto: 21 434 82 00 (Geral)
Peça à telefonista para encaminhar a sua
chamada para o Serviço de Internamento.
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A NOSSA MISSÃO
Prestar com qualidade, eficácia e garantia de
satisfação, os necessários e adequados cuidados
de saúde e promover o ensino e a investigação.

BEM VINDO
Com este Guia de Acolhimento, a equipa de saúde do
Departamento de Medicina pretende dar-lhe as boas
vindas e informá-lo das principais normas de funcionamento dos Serviços de Medicina e do Hospital.

Artigos de uso pessoal
Poderá ter consigo:
- Objectos de higiene pessoal;
- Vestuário;
- Chinelos.
Se possuir qualquer prótese (auditiva, dentária, óculos,
ou outra ), deverá comunicar à equipa de enfermagem.
Todos os artigos de valor, deverão ser entregues
ao(s) acompanhante(s). O Serviço não tem condições
para garantir a sua guarda.
O Hospital não se responsabiliza pelos objectos que
não foram confiados aos responsáveis do Serviço.

Refeições
A dieta fornecida pelo hospital é completa e personalizada.
Pode ter-se em consideração os seus hábitos alimentares/
religião, desde que informe a equipa de enfermagem.
As refeições são servidas no refeitório do Serviço sempre que possível.

Se trouxer alimentação de casa, deve avisar a equipa de
enfermagem. Contudo, nunca dê nenhum alimento/
bebida ao seu familiar sem informar a equipa de saúde.

Horário das refeições:
09h00 - Pequeno - Almoço;
11h00 - Reforço/diabéticos
13h00 - Almoço;
16h00 - Lanche;
19h00 - Jantar;
22h00 - Ceia.

Visitas
Todos os dias das 12h00 às 19h30.

Serviço Social
Existe uma Assistente Social que dá apoio aos serviço.
Se necessitar de apoio social deve solicitá-lo à equipa de saúde, logo no inicio do seu internamento.

Assistência Religiosa
A Capela fica situada no piso 1, encontra-se sempre
aberta. A missa é celebrada todos os Sábados às 16:00.
Se necessitar de apoio espiritual durante o internamento, o hospital pode contactar o elemento da sua religião.
São respeitadas todas as religiões.

Gabinete do Cidadão

Enfermarias:
1 pessoa: 12h00 às 14h00; 2 pessoas: 14h00 às 19h30.

Situa-se junto às Consultas Externas do Hospital, Piso 2.

Unidade de Cuidados Intermédios:
1 pessoa: 12h00 às 19h30.

Alta

Não é permitida a entrada a crianças com idade
inferior a 12 anos.
Se desejar poderá participar nos cuidados ao seu familiar, de modo a estar preparado para ajudá-lo após a alta.
Informe-se com o(a) Enfermeiro(a) sobre o projecto
“Cuidar em Parceria” (ver verso do folheto).
No serviço não é permitido:
- Fumar;
- Ausentar-se do serviço sem o consentimento prévio
do(a) Enfermeiro(a);
- Ter em seu poder objectos cortantes;
- Ter medicação que não seja prescrita pelo médico que
o assiste no Hospital.

Lazer / Convívio
Existe uma sala de visitas com televisão, onde pode receber as suas visitas e ou cuidador.

A informação relativa à alta clínica é da responsabilidade da equipa médica e de enfermagem.
A administrativa do Serviço informará o seu familiar da
sua alta clínica, para que o/a venha buscas.
No momento da alta clínica, o enfermeiro entregar-lhe-á as cartas de alta médica e de enfermagem, receitas
de medicação, marcação de consultas e exames, bem
como todas as informações que necessita.
Antes de sair do serviço certifique-se que:
- Tem em seu poder todos os seus objectos pessoais;
- Devolveu a roupa e outros objectos fornecidos
pelo Hospital;
- Recebeu as notas de alta médica e de enfermagem,
receitas, marcação de consultas e exames, bem
como todas as informações que necessita.

