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SERVIÇO RELIGIOSO E ESPIRITUAL

GABINETE DO UTENTE

ALTA CLÍNICA

A capela situa-se no Piso 1, encontra-se sempre 
aberta. A missa é celebrada todos os Sábados ás 
16 Horas.
Pode solicitar a presença do Capelão do Hospital.
Se professar outra religião poderá  chamar o seu 
Orientador Espiritual.

O “Gabinete do Utente” situa-se junto ás Consultas 
Externas do Hospital.

        
     

Antes de sair do serviço certifique-se de que tem 
em seu poder todos os objectos pessoais e valores.

Recebeu do seu médico assistente e enfermeira as 
indicações necessárias (receitas, marcações de 
consulta, alta de enfermagem, etc.)           

Pela sua saúde lave e desinfecte as mãos antes e 
após a visita do seu familiar.

Não auto medique o seu familiar.

Em caso de isolamento respeite as normas de 
protecção.

Por motivos de segurança, é favor não destrancar 
as janelas.

No serviço vai encontrar sacos pretos onde deve 
colocar o lixo comum.

Trabalho realizado por:
Grupo de Trabalho Ortopedia

  Enfermeira Chefe: Enf.ª Elizabete Isidoro

DI.0062/D.DCIR/versão 06/28-08-2018/Guia de Acolhimento do Serviço de Ortopedia, Pág. 1 de 3
H.F.F. G.C.I.mod.1 Dep. Ortop. Agosto 2018



NO SERVIÇO NÃO É PERMITIDO:

VISITAS
Entrada e saída do serviço deve lavar as mãos

INFORMAÇÕES CLÍNICAS

Fumar.
Ausentar-se do serviço sem consentimento 
prévio do enfermeiro.
Dar informações de outros doentes.
Ter em seu poder objectos cortantes.

As visitas são diárias.

Enfermarias  
 - 12h00  às  14h00   - 1 visita   
 - 14h00 às 20h00 - 2 visitas de cada vez       
Unidade de Cuidados Intermédios (UCI) 
não é permitida o uso de telemóvel
- 16h00 às 20h00
1 visita durante 5 a 10 minutos
A entrada a crianças menores de 12 anos 
está condicionada.

   

 
  

  
 

Para obter informações clínicas:

Ortopedia A e B:
Dirija-se a secretária de Unidade para marcação do 
atendimento
As informações clinícas são fornecidas a um único
elemento da família;
A equipa de enfermagem está disponivel para
esclarecimento de dúvidas no âmbito das
competências de enfermagem. 

Médico ( dias úteis das 12h00 às 13h00)
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O Director de Serviço, a Enfermeira Chefe e toda 
a Equipa dão-lhe as Boas Vindas!

Este folheto pretende dar a conhecer as principais 
normas  de funcionamento do serviço, bem como 
outra informações consideradas úteis.

Deverá trazer:

Não deverá trazer:
Objectos de valor (Fios, anéis, relógio, dinheiro e 
cartões de crédito).
Tem ao seu dispor um armário onde pode guardar 
todos os seus objectos

Próteses (Dentárias , auditivas, óculos...)
Será o doente que se responsabiliza por elas .
Nunca as deverá envolve em papel ou pano, e na 
véspera da cirurgia, deverá entregá-las á 
enfermeira .

NA ADMISSÃO

PRÓTESES

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES

SERVIÇO SOCIAL

CUIDAR EM PARCERIA

09h00 - Pequeno Almoço    
13h00 - Almoço  
16h00 - Lanche  
19h00 - Jantar  
22h00 - Ceia  

Antes de facilitar comida ou bebida a um doente , 
pergunte aos enfermeiros, pois é possível que o 
doente esteja em Jejum ou com uma dieta 
específica.
Os seus  familiares podem ajudá-lo a tomar a sua 
refeição.

Ortopedia A
Dra. Ana Judite - contato: 214 348 364

        
   
Ortopedia B
Dra. Catarina Coelho - contato: 214 348 442
Dias úteis das 09h30 às 16h00

Temos um projecto de parceria consigo... 
Que  o ajudará a promover a recuperação do seu 
familiar.
Se estiver interessado, fale com a equipa de 
enfermagem.

O acolhimento no serviço será feito pelo Enfermeiro

Os seus objectos pessoais, tais como: pijama, pente
escova de dentes, roupa interior, chinelos e roupão. 
T oda a medicação que faz em casa.

ALERTA
Ao longo do internamento poderá variar de 
enfermaria de acordo com a gestão do serviço.


