REGRESSO A CASA

INFORMAÇÕES

O doente deverá sair do Hospital no Dia em
que lhe é dada alta clínica.

Equipa Médica:
Das 11h00 às 13h00 (diariamente)

No momento da alta, receberá uma ‘Nota de
Alta’ - relatório contendo toda a informação
relevante para a equipa de saúde do ambulatório e que deverá acompanhar o doente
nas próximas consultas.

Equipa de Enfermagem:
Das 17h00 às 18h00 (diariamente)
Serviço Social:
Das 09h00 às17h00 (segunda a sexta)
Serviço Religioso
O Hospital disponibiliza Serviço Religioso a
quem o solicitar

Não hesite em esclarecer todas as suas
dúvidas junto dos profissionais de saúde.
Se necessitar, poderá solicitar o apoio do
Serviço Social e ser ajudado a encontrar as
soluções adequadas ao seu caso.

HORÁRIOS
Visitas:
Das 16h00 às 20h00
Acompanhante:
Das 11h00 às 20h00

Ajude o Hospital
a cumprir a sua Missão!

CONTACTOS

Depois da alta clínica:

Telefones Diretos
Espec. Médicas I – Ala Norte: 263 006 626
Espec. Médicas I – Ala Sul: 263 006 625
Espec. Médicas II – Ala Norte: 263 006 968
Espec. Médicas II – Ala Sul: 263 006 629
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> Promova a rápida saída do seu doente,
evitando-lhe o risco de contrair infeções
hospitalares.
> Liberte a cama onde o seu doente está
internado, para que o Hospital possa
receber os novos doentes que necessitam
de tratamento hospitalar.
> Transmita-nos os seus elogios, sugestões
e críticas.

Guia de Acolhimento

Diretor: Dr. José Barata
Enfª Chefe Espec. Médicas I: Ana Paula Mocho
Enfª Chefe Espec. Médicas II: Adelaide Menor

Hospital Vila Franca de Xira
Estrada Nacional Nº1, Povos
2600-009 Vila Franca de Xira
Tel.: 263 006 500 (geral)
Fax: 263 006 636
Email: hvfxira@hvfx.pt

Serviço de
Especialidades Médicas I e II

Benvindo ao Serviço das Especialidades
Médicas!
Para que o seu internamento decorra
num ambiente acolhedor, pedimos-lhe
que respeite as regras em vigor no
Serviço.

SERVIÇO DE
ESPECIALIDADES
MÉDICAS I E II
Está internado no
Serviço:
Quarto:

Cama:

Pode trazer consigo
> Pijama, roupão, chinelos
> Produtos de higiene pessoal escova e
pasta de dentes, toalhetes descartáveis
e creme hidratante
Não deverá trazer
> Objetos de valor: o Serviço não se
responsabiliza em caso de perda ou furto.
> Medicamentos, a não ser que lhe seja
solicitado
> Alimentos: a sua permanência em ambiente hospitalar aumenta o risco de
infeções.

VISITAS E
ACOMPANHANTES
Obtenha junto da recepção um cartão que o
identifique como acompanhante ou visita.
Colabore para que não seja ultrapassado o
número de 2 pessoas, em simultâneo, junto
de cada doente.

HORÁRIO DAS VISITAS
Visita de Apoio
Das 11h00 às 20h00
Durante este período, o doente pode ter
junto de si um acompanhante.

Respeite a privacidade de cada doente,
centrando a sua atenção no seu familiar ou
amigo.

O acompanhante poderá colaborar na
prestação de cuidados ao seu doente,
nomeadamente na ajuda à sua alimentação,
sempre sob a orientação dos profissionais
de saúde.

Evite trazer crianças consigo, pois o Hospital
é um lugar pouco agradável para elas.

Visita Social

Colabore com os profissionais de saúde,
respeitando as suas indicações.
Deixe o seu contacto ao enfermeiro, para
que seja contactado sempre que for
necessário.
Refeições
Poderá colaborar na alimentação do seu
familiar. A dieta fornecida pelo hospital é a
adequada à sua situação clínica e será
fornecida no seguinte horário:
>
>
>
>
>

Pequeno-Almoço: 8h30
Almoço: 13h00
Lanche: 16h30
Jantar: 19h00
Ceia: 22h00

Das 16h00 às 20h00
Visite o seu doente - ele precisa da sua
companhia!
Regime especial
Por razões de Saúde, os doentes em isolamento devem receber a visita de apenas
uma só pessoa por dia.

