
HOSPITAL DE DIA DE 
MEDICINA E 

ESPECIALIDADES MÉDICAS 

O SEU LOGÓTIPO AQUI 

GUIA DE ACOLHIMENTO 

 

Torre Amadora—Piso 2 

SERVIÇO SOCIAL 

Poderá solicitar a intervenção do Serviço 

Social  junto da Equipa do HDMEM. 

GABINETE DO UTENTE 

Tem ao seu dispor o gabinete do utente, 

localizado nas consultas externas onde po-

de obter informações sobre os direitos e 

deveres do utente. Pode também fazer su-

gestões e reclamações. 

TRANSPORTE 

Solicite na portaria / recepção do hospital 

informação sobre o horário  dos transportes 

públicos que passam no hospital. 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

Das 08:30h às 15:30h de 2ª a 6ª feira. 

LOCALIZAÇÃO Torre Amadora—Piso 2 

 

Telefone: 214345617 

Correio Electrónico: 

sec.hdmem@hff.min-saude.pt 

Este guia foi elaborado a pensar em 

si, de forma a ajudá-lo a conhecer  o 

HDMEM. 
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O serviço destina-se à administração 

de terapêuticas, tratamentos e exames 

complementares de diagnóstico em 

regime de ambulatório.  

A equipa de saúde é constituída por 

médicos, enfermeiros, assistentes 

administrativos e assistentes 

operacionais. 

O HDMEM tem por missão a presta-

ção de cuidados de saúde diferenci-

ados de qualidade em articulação 

com os vários serviços do departa-

mento de Medicina e Especialidades 

Médicas do HFF. 

Este guia de acolhimento pretende in-

formar sobre o funcionamento e o seu 

percurso no Hospital de Dia de Medici-

na e Especialidades Médicas (HDMEM).   

PERCURSO DO UTENTE 

Ao chegar ao serviço, dirige-se ao secretari-

ado para efectivar o seu tratamento/

consulta, e aguarda na sala de espera a 

sua chamada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando terminar o tratamento/consulta diri-

ja-se ao secretariado do serviço para mar-

cação dos futuros tratamentos e/ou justifica-

ção de presença, caso necessário. 

Esclareça as suas dúvidas com a equipa de 

enfermagem e com o seu médico assisten-

te.  

Em caso de consulta traga todos os seus  

exames prévios. 

Caso não consiga comparecer por favor in-
forme o secretariado através do número 
que consta nesta brochura.  

 

 

ORIENTAÇÕES 

Deve comparecer no serviço 15 minutos 

antes da hora do tratamento/consulta. 

Não é permitido mais do que um acom-

panhante na unidade de tratamento.     

Os acompanhantes: 

 têm de sair das salas de tratamentos 

sempre que seja solicitado e devem 

cumprir todas as indicações dos pro-

fissionais de saúde; 

 não devem ser menores de 12 anos. 

Deve retirar o som do Telemóvel e res-

tringir o uso de voz ao estritamente ne-

cessário. 

Evite sujar e danificar as instalações e 

os equipamentos. 

Durante o tratamento/consulta poderá 

ter à sua disposição pequenas refeições. 

 

O serviço dispõe de meios auxiliares para 

mobilidade, se necessário solicite-os. 


