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No Hospital é proibido:

 ➙ Fumar;
 ➙ Ter flores na Enfermaria;
 ➙ Ter objetos cortantes
 ➙ Dar informações de outros utentes.

Serviço Social

O Serviço Social apoia-a na resolução de problemas sociais, através da Assis-
tente Social do Serviço.

Serviço Religioso

Existe no Hospital uma capela aberta todos os dias da semana;
Pode pedir apoio espiritual, chamando o Pastor da sua religião;
Para qualquer informação adicional, contacte os Enfermeiros do Serviço.

Alta

Antes de sair certifique-se de que:

 ➙ Reuniu todos os objetos pessoais;
 ➙ Devolveu a roupa e outros artigos fornecidos pelo Hospital;
 ➙ Tem a seguinte documentação:

  _Notas de Alta;
  _Receitas/ Marcação de Consultas/ Penso;

 ➙  As informações e identificação estão atualizadas nos documen-
tos da alta.

Após a Alta

Siga as orientações dos profissionais de saúde.

Esperamos que a sua estadia no Serviço seja o mais agradável possível. 
Desejamos-lhe muitas Felicidades.

Contatos Telefónicos:
Geral do Hospital: 21 434 82 00

www.hff.min.saude.pt
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Introdução

Este Guia pretende informar utentes, familiares e amigos acerca da estrutura 
e organização do Serviço de Ginecologia.

A Equipa da Saúde dá-lhe as Boas Vindas ao nosso Serviço.

Localização

O serviço de Ginecologia situa-se na Torre Amadora Piso 3, Ala B (situa-se na 
mesma Ala o serviço de Internamento de Grávidas).

Estrutura do serviço

O serviço é composto por:

 ➙ Enfermarias
 ➙ UCI (Unidade de Cuidados Intermédios)
 ➙ Sala de Enfermagem
 ➙ Sala de Tratamentos
 ➙ Gabinete de Secretariado

Cada utente dispõe de cama, mesa de cabeceira, instalações sanitárias e du-
che; nas enfermarias tem também ao seu dispor um armário individual.

O que deve trazer para o Hospital:

 ➙ Exames realizados
 ➙ Medicação habitual

Para uso pessoal:

 ➙ Camisas de dormir/pijama e robe
 ➙ Soutien adequado
 ➙ Objetos de higiene pessoal (escova e pasta de dentes, pente...)
 ➙ Pensos higiénicos
 ➙ Chinelos laváveis (preferencialmente de borracha)

Objetos de valor

Deverá entregar os objetos de valor ao seu familiar/ acompanhante.

As próteses (dentárias, oculares, auditivas e outras) ficam à sua responsa-
bilidade até à alta, excepto no dia da Cirurgia.

O Serviço não se responsabiliza por qualquer perda de objetos pessoais 
e de valor.

Atividades diárias

Para sua orientação no Serviço é importante saber que:

➙  Está sempre um enfermeiro responsável por si durante o internamento;
➙  A visita médica realiza-se diariamente; excepto aos domingos e feriados;
➙  Os cuidados de higiene pessoal são essencialmente feitos no turno da 

manhã;

Informação Médica

O Serviço de Ginecologia disponibiliza informação médica das 10.30 às 
12.00 nos dias úteis.

Horário das Visitas

As visitas deverão estar identificadas com o Cartão de Visita a obter no átrio 
principal do Hospital (Recepção).

➙ Enfermaria

12h às 14h: 1 visita
14h às 20h: 2 visitas em simultâneo

➙ Cuidados Intermédios

16h às 20h: 1 visita de cada vez, num total de 2 visitas;
Crianças com idade inferior a 12 anos não podem entrar.

Horário Refeições

 Pequeno-almoço: 8.30 - 9.30h
 Almoço: 13.00 - 14.00h
 Lanche: 16.00 - 16.30h
 Jantar: 19.00 - 20.00h
 Ceia: 22.00 - 22.30h

As refeições principais são servidas na Sala de Refeições, salvo contra indicação.

Todos os utentes internados estão sujeitos a uma dieta específica de acordo 
com a cirurgia, pelo que devem alimentar-se unicamente com alimentos for-
necidos pelo Hospital.

Informações diversas

Dispõe de um Telefone Público, à entrada do Serviço onde poderá efectuar 
chamadas com cartão, ou através do n.º 120 (pagamento no destinatário 
de rede fixa).

O gabinete do Utente situa-se junto às Consultas Externas.


