Contactos e Horários

Documentos necessários

Hospital SAMS
Horário de funcionamento
Todos os dias 24 horas

Além dos documentos, informações
e exames de diagnóstico especificamente solicitados, deverá sempre fazer-se acompanhar do seu Cartão do Cidadão
(ou Bilhete de Identidade e Número de
Identificação Fiscal) e cartão do subsistema de saúde.

E-mail
oftalmologia@sams.sbsi.pt
Centro Clínico de Lisboa
Horário de funcionamento
Segunda a sexta das 8h às 20h
Sábado das 8h às 15 h

Médico Coordenador
Dr. Pedro Cruz e Silva

Telefone (receção)
213 811 925

Enfermeiro Chefe
Enf.º Carlos Lucas

Poderá ainda contactar a Linha
de Apoio/Marcações – 210 499 999
(de segunda a sábado, das 8h às 20h
horas), utilizar o portal online
em marcacoes.sams.pt
ou aceder à aplicação My SAMS.
Fora do horário de funcionamento
da Unidade de Oftalmologia, pode recorrer
ao Serviço de Atendimento Permanente
do Hospital SAMS (24 horas, 7 dias por
semana).

Guia de Acolhimento ao Utente

Unidade de Oftalmologia

GUIA DE ACOLHIMENTO AO UTENTE
Missão
A Unidade de Oftalmologia dos Serviços
de Assistência Médico Social – Prestação
Integrada de Cuidados de Saúde (SAMS-PICS), tal como o próprio nome indica,
está vocacionada para a prevenção e tratamento das patologias oftalmológicas, com
elevada qualidade e segurança, através do
recurso às melhores práticas baseadas na
evidência e tecnológica e na colaboração
dos profissionais mais qualificados, numa
ótica integrada de cuidados e de satisfação
de beneficiários e utentes, à luz das normas
e orientações clínicas definidas pelos organismos de referência nacionais (DGS, 2017) e
internacionais (OMS, 2009).

Localização e Acessos
Podem aceder ao Hospital SAMS e Centro
Clínico de Lisboa todos os beneficiários e familiares do SAMS, bem como os utentes de
acordos, parcerias, seguradoras, ADSE, assim
como utentes particulares.
Se não é Beneficiário ou Utente dos SAMS,
informe-se junto do Centro Clínico de Lisboa
ou através do Centro de Contacto.

Coordenadas GPS
38,7343, -9,1581
- Parque de Estacionamento: 340 lugares
Centro Clínico

Visão

A Unidade de Oftalmologia do SAMS,
é uma Unidade orgânico-funcional dotada de meios físicos, técnicos e humanos
próprios, vocacionada para a prestação
de cuidados de saúde na área da oftalmologia, de acordo com os mais modernos padrões de qualidade aplicados a
Oftalmologia.
Divide-se em dois polos geográficos,
um situado no Centro Clínico de Lisboa
do SAMS, onde assegura a realização de
consultas, exames, técnicas de diagnóstico e terapêutica, e tratamentos; o outro,
situado no Hospital SAMS, onde são realizadas as cirurgias e internamentos sempre que necessários.

Pretendemos que a Unidade de Oftalmologia seja reconhecida, quer interna quer externamente, como uma Unidade prestadora
de cuidados na prevenção e tratamento de
patologias oftalmológicas de excelência,
pela atividade que desenvolve baseada na
diferenciação de conhecimentos, pelo cuidado que coloca na humanização dos cuidados de saúde que presta, pelos recursos
tecnológicos que utiliza e, ainda pelo pensamento dominante de necessidade de melhoria contínua das práticas e procedimentos
e de contributo para satisfação das necessidades de beneficiários e utentes.
Valores
Todos os profissionais da Unidade de
Oftalmologia partilham valores universais
de igualdade, liberdade, solidariedade e
justiça.

Centro Clínico de Lisboa
PISO 1 – Unidade de Oftalmologia
Rua Fialho de Almeida, 21
1070-128 Lisboa

n

Consultas de Oftalmologia
– Oftalmologia geral
– Oftalmologia pediátrica
– Glaucoma
– Retina médica
– Contactologia
– Córnea e superfície ocular

n

Cuidados de enfermagem
na área de Oftalmologia

n

Exames Complementares
de Diagnóstico
– Perimetria estática computorizada
– Microscopia especular
– Biometria ótica
– Avaliação ortótica
– Ecrã de Hess

– Tomografia de coerência ótica
– Paquimetria ultrassónica
– Ecografia oftálmica A+B
– Biometria ecográfica com cálculo
		 da potência da lente intraocular
– Angiografia: fluoresceinica
		 e com verde de indocianina
Laser
– YAG: Iridotomia e Capsulotomia
– Árgon: Iridotomia, Trabeculoplastia
		 e Fotocoagulação da retina
n

n

Sala de tratamento
– Injeções intravítreas

Hospital
– Cirurgias oftalmológicas decorrentes 		
das consultas realizadas no Centro Clínico.

Transportes públicos
Carris
Praça de Espanha
- n.º 716, 756 (Paragem a 650 metros)
Hospital SAMS
Rua Cidade de Gabela, 1 – 1849-017 Lisboa

Rua Marquês de Fronteira
- n.º 713, 742 (Paragem a 400 metros)

Coordenadas GPS
38,7682, -9,1146
(transversal à Avenida de Berlim,
junto ao complexo desportivo)

Av. António Augusto de Aguiar
- n.º 726, 746 (Paragem a 400 metros)
Metropolitano de Lisboa
Linha Azul - Praça de Espanha
(Estação a 650 metros)

Transportes públicos
Carris
Av. de Berlim
- n.º 744 (Paragem a 50 metros)
Av. Cidade de Lourenço Marques
- n.º 731, 759 (Paragem a 600 metros)

Linha Azul/Vermelha - São Sebastião
(Estação a 350 metros)
Transportes Sul do Tejo (TST)
Praça de Espanha
- n.º 152, 153, 158, 159, 162, 168, 207, 252, 260,
561, 563, 754, 755 (Paragem a 650 metros)

