guia de acolhimento
CRI . centro de diálise

O seu nefrologista prescreveu-lhe
um tratamento de substituição renal.
O início de um tratamento de diálise, constitui uma
mudança importante na sua vida. Será um processo de adaptação gradual
às sessões de hemodiálise e cá estaremos para facilitar essa transição.
O nosso objetivo é assegurar um tratamento de qualidade, promovendo
uma boa comunicação entre si e a equipa.
Não hesite em esclarecer todas as suas dúvidas e preocupações. O seu
papel é fundamental - a sua adesão ao tratamento, medicação e dieta é
essencial ao sucesso terapêutico.
Estamos à sua inteira disposição para o ajudar.
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Gostaríamos de lhe dar
as boas vindas.
Temos uma equipa de
profissionais que tudo fará
para que tenha cuidados
de elevada qualidade e se
sinta bem.

A equipa do CRI - centro de diálise é constituída por:
 conselho de gestão:
diretora . Dr.ª Teresa Morgado
vogais . Dr.ª Helena Rodrigues e Enf.º Pedro Rodrigues
 médicos nefrologistas:
Teresa Morgado . Catarina Prata . Luís Oliveira . Mónica Frutuoso . Marta
Costa
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 médicos internos de nefrologia:
Círia Sousa . Pedro Pereira . José Francisco . Bárbara Rodrigues . Mariana
Freitas . João Borges
 enfermeiros:
António Oliveira . Carmen Pitrez . Fátima Moreira . Filipa Fonseca . Joana
Monteiro . Matilde Soares . Paula Tão . Paula Vilela . Paula Gomes . Ruí
Fernandes . Sylvie Carvalho . Teresa Borges
 nutricionista:
Edgar Guedes
 assistente social:
Inês Mota
 assistentes técnicos (secretariado):
Ana Castro . Paulo Varela
 assistentes operacionais:
Adélia Matos . Anabela Ferreira . Cassilda Tavares . Fátima Fernandes
Fátima Fonseca . Lucília Reis . Rosa Nóbrega
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 Temos as mais modernas e eficientes técnicas de hemodiálise: hemodiafiltração online e hemodiálise de alto fluxo.
 Equipa de saúde altamente qualificada e experiente.
 Infraestruturas com elevada qualidade em ambiente físico e de conforto.

 O CRI - centro de diálise estará sempre disponível para lhe dar todo o
apoio, esclarecer todas as suas dúvidas e aceitar as suas sugestões.
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o seu turno
De segunda a sábado,
em três turnos diários:
Manhã - 8h 30 » 12h 30
Tarde - 13h30 » 17h30
Noite - 18h30 » 22h30
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informações gerais
O seu médico nefrologista é:

O seu enfermeiro de referência é:

Enquanto estiver a realizar o seu tratamento terá sempre:
 um médico na sala de diálise durante o tratamento;
 um especialista em nefrologia responsável de cada doente;
 um enfermeiro de referência para cada doente;
 sempre presente uma equipa de enfermeiros na relação 1 para 4 utentes;
 três assistentes operacionais por turno que garantem todo o apoio necessário;
 dois assistentes técnicos que lhe darão todo o apoio administrativo e de
organização dos transportes.
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recomendações gerais
 Se ocorrer algum imprevisto e não puder comparecer ao tratamento, deve
comunicar com o máximo de antecedência possível;
 Deve usar roupa confortável e de acordo com a recomendação da equipa
de enfermagem;
 Não deve trazer objetos de valor;
 Tem ao seu dispor um cacifo no vestiário para guardar os seus pertences;
 Lave e desinfete as mãos antes de entrar
na sala de diálise;
 Se precisar de apoio dentro da Unidade
terá sempre ajuda de um funcionário para
o auxiliar;
 É proibido o uso de telemóvel durante
o tratamento.
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centro hospitalar de
trás-os-montes e alto douro
» unidade hospitalar de vila real
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livro de reclamaçoes, elogios e sugestões
O CHTMAD reconhece e garante o direto de todos os utentes apresentarem elogios, louvores, sugestões, opiniões e reclamações e de obterem
uma resposta clara
e percetível.
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medidas para a pandemia covid-19
 Triagem por enfermeiro do doente à entrada na unidade (sintomas e temperatura);
 Sala COVID e circuito totalmente separado para doentes com infeção;
 Testes por PCR quinzenais para todos os doentes;
 Vacinação para COVID efetuada na unidade;
 Máscara obrigatória durante todo o tratamento;
 Desinfeção obrigatória das mãos;
 Rigorosas medidas de desinfeção de máquinas, postos de diálise e salas
após cada turno;
 Lanches entregues apenas no final dos tratamentos.
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meios de transporte
 O transporte para a hemodiálise é da responsabilidade do SNS ou do subsistema de saúde de cada utente e não do nosso serviço;
 O transporte é organizado em grupos pelo respetivo agrupamento de Centros de Saúde;
 Tem também direito ao seu transporte para vir às consultas do acesso vascular e às consultas de pré-transplante;
 Para realizar exames adicionais o transporte não está incluído. se sentir necessidade deve fazer-se acompanhar do seu familiar ou cuidador informal;
 O nosso serviço administrativo presta-lhe todo o apoio necessário quanto
aos transportes.
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apoio social
 Temos para o orientar uma assistente social. Se sentir problemas de ordem
familiar, social ou laboral dê conhecimento ao seu enfermeiro ou nefrologista para ser orientado para os cuidados da assistente social.

após o tratamento
 Lave as mãos antes de sair;
 Mude a roupa novamente no vestiário;
 Aguarde na sala de espera pelo seu transporte.
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potássio

fósforo
água

laranja
banana

leite

queijo

batata

legumes
verdes

iogurte

feijão
frutos secos

carne vermelha
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alimentação
 O nutricionista da unidade faz o acompanhamento nutricional regular do
doente em consultas de nutrição;
 A unidade disponibiliza um lanche especialmente elaborado para insuficientes renais;
 A unidade fornece vários folhetos informativos sobre alimentação dos
doentes em hemodiálise;
 Médicos, enfermeiros e nutricionista estão ao seu dispor para esclarecer
todas as suas dúvidas sobre cuidados alimentares;
 A adesão à dieta e restrição hídrica é fundamental para o sucesso do
tratamento, diminuição de complicações e para a sua qualidade de vida.

10

medicação e seguimento nefrológico
A medicação prescrita pelo nefrologista é fornecida pela farmácia hospitalar
e entregue ao doente na sala de diálise.
Qualquer medicação que seja prescrita fora do serviço deve ser comunicada à equipa médica ou de enfermagem.
O doente é observado em consulta específica a cada 3 meses pelo seu
nefrologista.
Em situações urgentes relacionadas com a sua doença renal, será atendido
pelo Serviço de Nefrologia - urgência nefrológica com funcionamento 24 horas
por dia e internamento, se necessário, no sector de internamento do próprio
serviço.
Todas as análises e exames necessários são realizados no CHTMAD.
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