AS VISITAS
Os utentes poderão receber visitas no horário
estabelecido.
Os visitantes deverão cumprir as normas
estabelecidas no serviço:
 Falar em voz baixa para não perturbar os
doentes
 Permanecer junto do seu doente
 Não sentar nas camas dos doentes
 Não entrar em áreas de acesso reservado
ao pessoal hospitalar
 Não fumar
 Não usar telemóvel dentro do serviço
 Cumprir os horários
HORÁRIOS DAS VISITAS

NO MOMENTO DA ALTA
 Esclarecer dúvidas acerca de medicação,
dieta ou cuidados especiais com o médico
e/ou enfermeiro
 Dar atenção ás recomendações que lhe
são dadas, se possível na presença de um
familiar
 Antes de sair, confirmar com a
Administrativa se tem toda a
documentação necessária
 Certificar-se que leva todos os seus
objetos pessoais
CONTACTOS

 14h30 às 16h00

Unidade Local de Saúde Castelo Branco, EPE

 19h às 20h00

MORADA: Av.

Pedro Álvares Cabral,

6000-085 Castelo Branco
ALTA HOSPITALAR
A alta hospitalar é um regresso ao seio familiar
ou a uma instituição de acolhimento.
O Serviço Social está disponível para ajudar a
encontrar a solução mais adequada.

HOSPITAL AMATO LUSITANO
SERVIÇO DE ESPECIALIDADES I
CARDIOLOGIA/PNEUMOLOGIA

INTERNET: www.ulscb.min-saude.pt
EMAIL: geral@ulscb.min-saude.pt
TELEFONE:
FAX:

272 000 272

GUIA DE

ACOLHIMENTO
DO UTENTE
E FAMÍLIA

272 000 257

Serviço de Especialidades I
TELEFONE:

272 000 211
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SEJA BEM-VINDO

EQUIPA DE SAÚDE

INSTALAÇÕES

O serviço de Especialidades I dispõe de
recursos técnicos e humanos para a prestação
de cuidados de saúde diferenciados de
qualidade dentro dos princípios de eficácia e
eficiência.

Durante o internamento vai beneficiar de
cuidados individualizados prestados por
profissionais de saúde que vão contribuir para a
sua recuperação e máximo conforto.

O serviço está localizado no piso 6. Dispõe de
quartos de 2 e 3 camas, com instalações
sanitárias junto à entrada de cada unidade.

Em articulação com os cuidados de saúde
primários e com outros hospitais do Serviço
Nacional de Saúde, desenvolvemos a nossa
prática num quadro de disponibilidade,
dignificação humana, responsabilização e
diálogo.
Para além deste guia, a equipa de profissionais
está disponível para outros esclarecimentos.
ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS
A família deverá centralizar, num familiar direto
ou alguém da sua confiança, a recolha de
informação sobre o utente internado.
INFORMAÇÃO MÉDICA – CARDIOLOGIA
3ª e 5ª das 11h às 12h
INFORMAÇÃO MÉDICA – PNEUMOLOGIA
3ª e 6ª das 11h às 12h
INFORMAÇÃO DE ENFERMAGEM
Das 10h às 21h

A equipa é constituída por:
 Equipa médica
 Equipa de enfermagem
 Administrativa
 Assistentes Operacionais
 Assistente social, que dá apoio ao serviço
NO INTERNAMENTO
O internamento pode ser programado ou
urgente. Deve dirigir-se à administrativa do
serviço, acompanhado de:
 Exames recentes
 Cartão do SNS e cartão de beneficiário do
sistema de saúde
 Lista de medicamentos que toma
habitualmente
 Ventilador, se usar
Pode trazer:
 Produtos de higiene pessoal
 Roupão, pijama e chinelos (se preferir)
O que não deve trazer:
 Objetos pessoais de valor ou dinheiro
 Alimentos ou bebidas sem consultar o seu
médico ou enfermeiro

Está equipado com sistemas de chamada junto
às camas, não hesite em chamar, se tiver
necessidade.
Se precisar de telefonar deve informar a
administrativa / equipa de enfermagem.
Não deverá ausentar-se do serviço sem dar
conhecimento aos enfermeiros.
REFEIÇÕES
A dieta é definida de acordo com a situação
clínica, sendo elaborada pela nutricionista e que
poderá ser ajustada de acordo com as suas
preferências.
A alimentação faz parte do tratamento pelo que
deve aceitar as indicações da equipa de saúde.
HORÁRIO DAS REFEIÇÕES

8h30 – pequeno-almoço
10h30 – reforço (dieta terapêutica)
12h30 – almoço
16h30 – lanche
19h – jantar
22h – ceia

