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GUIA DE ACOLHIMENTO FAMILIARES NA UMI

UMI
O seu familiar encontra-se internado
na UMI-Unidade de Medicina Intensivano Hospital do SAMS, que tem como
missão a prestação de cuidados diferenciados, de elevada qualidade.
Esta Unidade é dotada de recursos
Humanos qualificados e motivados, tecnologia de última geração e condições
físicas impares.
O objectivo principal desta Unidade
centra-se no doente crítico, que apresente falência de um ou mais órgãos,
dando resposta na área de prevenção,
diagnóstico e tratamento, procurando
sempre a excelência na vertente humana, científica e tecnológica, (baseada
no princípio da eficiência, eficácia e
qualidade).

de humanização na sua atitude, contribuindo assim para amenizar os momentos mais críticos vividos na UMI.
Caraterização física
A UMI tem lotação de 8 camas, sendo
que 4 destas são unidades individuais
com possibilidade de adaptação a
isolamento.
Todas as unidades possibilitam entre
outras;
n

n

Ventilação;

n

Técnicas de substituição renal;

n

Equipa
A UMI integra uma equipa multidisciplinar qualificada, constituída por Médicos,
Enfermeiros e Auxiliares de Acção Médica
com formação diferenciada e treino em
Medicina Intensiva, que está presente 24H
por dia, 365 dias /ano.
A UMI está integrada no Hospital
dos SAMS, beneficiando dos serviços de apoio permanente, nomeadamente, I magiologia, Patologia
Clinica, Imunohemoterapia, Serviços
Farmacêuticos, Fisiatria e Serviços de
Nutrição.
Toda a equipa está orientada no respeito da dignidade e auto determinação
de cada doente, estabelecendo padrões

Monitorização continua,
invasiva ou não invasiva;

Suporte Hemodinâmico,
Farmacológico e Mecânico.

Visitas
A família/pessoa significativa é suporte emocional do doente e elo de ligação ao exterior.
As visitas são um estímulo fundamental na recuperação física e psíquica do
doente, sendo uma peça indispensável
no processo evolutivo do doente.
É inquestionável a importância da
visita junto do doente, pelo que temos
estabelecido como horário de visitas:
1.º Período – 14:00-15:00
2.º Período – 18:00-20:00

São permitidas 4 visitas por turno, 2
cada vez.
Só em casos excecionais será permitida visita a crianças com menos de 12
anos.
O horário e regime das visitas está
sempre sujeito a alteração, em função
da atividade da unidade, da condição
dos doentes e da condição da pessoa
de referência (sempre que tenha dificuldades com estes horários, exponha a
sua situação junto do enfermeiro).
Para visitar o seu familiar deve dirigir-se ao 3.º piso (conforme planta em
anexo) e tocar a campainha da UMI.
Será então recebido por um Auxiliar de
Acção Médica que indicará o armário
onde deverá guardar os seus pertences e que de seguida o acompanhará
à zona de lavagem e desinfeção das
mãos. Esta norma é fundamental, de
forma a evitar a transmissão de infecções, pelo que à saída deverá novamente desinfetar as mãos.
No caso de o seu familiar estar em
isolamento ser-lhe-á entregue o guia
de medidas de isolamento, assim como
realizada explicação dos procedimen-

tos necessários, pelo Enfermeiro cuidador do doente.
Não deverá utilizar telemóveis na
Unidade.
Objetos pessoais do doente não deverão ser deixados junto do mesmo
sem autorização prévia.
Se desejar a visita do seu assistente
religioso, ou outro pedido, fale com o
Enfermeiro.
Informações
Na primeira visita será recebido pelo
Enfermeiro cuidador do seu doente e
deverá indicar o nome e contacto telefónico da pessoa de referência de forma
a centralizar a informação.
O Enfermeiro cuidador estará disponível para esclarecer qualquer dúvida.
Todas as informações Clinicas relativas ao seu familiar, serão dadas no local,
pelo Médico.
De forma a reduzir falhas de comunicação, as informações por telefone serão
dadas apenas a pessoa de referência, preferencialmente das 11 às 12H e das 22 às 23H.

