
CONTACTOS ÚTEIS
CHUC – 239 400 400
Serviço de Hematologia Clínica – 239 400 637
Consulta Externa de Hematologia – 239 400 544
Hospital de Dia de Hematologia – 239 400 591
Liga dos Amigos do CHUC – 239 400 584
Gabinete do Utente – 239 400 568
Serviço Social – 239 400 568 
Linha de apoio à pessoa com cancro – 808 255 255
hematologia@huc.min-saude.pt
secretariado.hematologia@chc.min-saude.pt 
www.chc-hematologia.org

 

O doente internado tem direito a ser tratado 
no respeito pela sua dignidade e privacidade, e 
tem direito à visita dos seus familiares e amigos.
O doente tem o dever de zelar pelo seu estado 
de saúde e de colaborar com os profissionais, 
respeitando as recomendações e as regras 
de funcionamento do Serviço. 

SE TIVER DÚVIDAS SOLICITE
O ESCLARECIMENTO  
A UM PROFISSIONAL

Para sua protecção, avise as suas visitas 
para seguirem cuidadosamente as normas
de higiene.

A visita da família e dos amigos é sempre bem-
-vinda, mas não pode contribuir para agravar 
o estado clínico do doente. 
Por razões de ordem clínica e para protecção 
dos doentes por vezes é necessário diminuir 
o número de visitas por doente. Apelamos 
à compreensão de todos.

PREVENÇÃO 
E CONTROLO  
DA INFEÇÃO

SERVIÇO 
DE HEMATOLOGIA
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Diretora Serviço: Doutora Letícia Ribeiro
Enf. Chefe: Helena Fernandes



 
 

Os doentes internados no Serviço de Hematologia 
Clínica são, na sua maioria, submetidos a trata-
mentos que causam diminuição das defesas 
do organismocontra as infeções. 

O nosso objectivo é proteger os doentes de 
potenciais contaminações, por isso pedimos-lhe 
que siga, cuidadosamente, as orientações que 
constam neste panfleto, contribuindo assim para 
tornar o internamento mais curto e com menos 
complicações.

› Lave sempre as mãos 
– Quando utilizar as instalações sanitárias;
– Antes e depois das refeições;
– Quando entrar e sair do serviço, no lavatório 
que se encontra na entrada do serviço. 

› Não entre no quarto dos outros doentes.

› Use apenas as instalações sanitárias do seu 
quarto.  

› Não retire roupa hospitalar dos armários e não 
manuseie os urinóis e arrastadeiras devendo 
solicitar apoio a um profissional.

› Não traga objetos. Solicite informação a um 
elemento enfermagem. 

› Não acumule objetos e alimentos nas mesas-
-de-cabeceira. A acumulação impede a sua 
limpeza correta.

› Deve ter especial atenção, o seguinte:
– Tome banho e mude de roupa diariamente. 
– Não se esqueça da sua higiene oral.
– Não partilhe objetos de uso pessoal com 
outros doentes.
– Não aceite alimentos do exterior. Solicite infor-
mação a um elemento enfermagem.

Fale baixo, não perturbe os outros doentes.
Desligue o telemóvel ou coloque-o em modo 
silencioso.


