A UCA

Informações

Intervenção cirúrgica:__________
__________________________

Data da cirurgia:___/____/20___

Hora de comparência:__________

Informações
Acessos:
O Hospital possui parque de estacionamento
pago. Existe um local para estacionamento de
curta duração destinado apenas à largada e recolha de doentes da UCA. Em frente à porta
principal do Hospital existe uma paragem de
transportes públicos, servido por:

Elétrico nº15

Autocarros nº 14, 27, 32 e 51
Localização:
A UCA encontra-se no 1º Piso do edifico do
internamento. Siga a direcção da sala de espera
da urgência de Otorrino/Oftalmologia. Vire à
direita. Siga pelo corredor onde encontrará
uma porta com indicação: “ Cirurgia Ambulatória”

Cirurgião responsável:__________

Hospital de Egas Moniz

___________________________

Rua da Junqueira, 126
1349-019 Lisboa
Tel. : (Administrativa) 210432262
(Recobro) 210432263
Horário de Funcionamento:
Dias úteis das 8H00 às 20H00
Sugestões para:
ucahem@chlo.min-saude.pt

Hospital de Egas Moniz

UCA
A Unidade de Cirurgia Ambulatória (UCA) foi criada com a
finalidade de o ajudar a resolver
o seu problema de saúde, com
garantia de qualidade e segurança, sem recurso ao internamento hospitalar.
Este folheto pretende fornecer
orientações que lhe poderão ser
úteis no momento da sua
admissão na Unidade e no seu
regresso a casa.

ANTES DO DIA DA
CIRURGIA
Nas 48h antes da cirurgia será contactado
pelo(a) Enfermeiro(a) para confirmar a hora
da sua Admissão na UCA e esclarecer qualquer dúvida que tenha.
Quando for contactado informe o(a) Enfermeiro(a) se tiver ocorrido alguma alteração
do seu estado de saúde.
Organize toda a sua documentação e exames
que tenham sido solicitados pelo médico.
Se for portador do Testamento Vital por favor informe a equipa.
INFORME SEMPRE O SEU MÉDICO
ACERCA DA MEDICAÇÃO QUE FAZ
HABITUALMENTE.

NO DIA DA CIRURGIA

Deve seguir as seguintes orientações:
 Vir em jejum total (sem comer nem beber)

até 6 horas antes da cirurgia, salvo outras
orientações médicas;
 Tomar banho na véspera e no próprio dia da

cirurgia;
 Não trazer adornos/bijuteria/jóias, maquilha-

gem, verniz ou verniz de gel;
 Trazer roupa e calçado confortáveis;
 Trazer o Cartão do Cidadão e todos os exa-

mes/ análises recentes solicitados pelo seu
médico;
 Trazer a lista de medicamentos que toma

habitualmente;
 Trazer documento do Testamento Vital (se

Se não for possível comparecer na UCA na
hora e data marcada contacte de imediato
o nosso serviço.

o tiver).

Chegada à UCA…
Compareça na UCA apenas à hora marcada.
Deverá dirigir-se à Recepção que procederá à
sua identificação.
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