CUIDADOS
CONTINUADOS
INTEGRADOS

Unidades de Convalescença, Reabilitação e Manutenção
O Hospital SOERAD dispõe de programas de Cuidados Continuados adaptados
especificamente às necessidades de cada paciente, nomeadamente em situações de:
•
•
•
•
•

Alta hospitalar precoce
Reabilitação intensiva com vista à recuperação de autonomia
Necessidade de vigilância médica e de enfermagem 24h
Apoio a doentes dependentes
Programa especial para descanso do cuidador

Cuidados Continuados Integrados

Cuidados Continuados Integrados
Serviços Comuns A Todos Os Programas
•
•
•
•
•
•

Existência de uma equipa médica e de enfermagem 24h/dia nas nossas instalações.
Meios complementares de diagnóstico (laboratoriais e de imagiologia).
Nova unidade de Medicina Física e de Reabilitação com avançadas infraestruturas,
equipamentos topo de gama e uma equipa multidisciplinar bem coordenada.
Cuidados de higiene, conforto e alimentação adequados à situação clínica do paciente.
Apoio psicossocial, com técnico de intervenção social.
Actividades de convívio e lazer em salas destinadas para esse efeito.

Como Decorre O Processo
•

•
•
•
•

Conforme cada caso clínico, será feita uma avaliação inicial por uma equipa multidisciplinar
composta por técnicos de saúde das áreas necessárias (Medicina Interna, Fisiatria, Neurologia,
Ortopedia, Cardiologia, Pneumologia, etc.) para a elaboração de um plano de cuidados
personalizado para cada utente.
Avaliação e identificação das necessidades de cada paciente, sempre que possível com o seu
envolvimento ativo, bem como da sua família.
Desenvolvimento de um plano terapêutico e acompanhamento regular dos resultados.
Direcionar os tratamentos para uma transição para o regresso a casa (quando aplicável),
nomeadamente no sentido de minimizar disfunções, restaurar funções perdidas e aumentar a
autonomia e o bem-estar.
Orientação dos cuidadores no apoio a prestar a estes pacientes.

PROGRAMAS-TIPO
Internamento:

•
•
•

Unidade de Convalescença
Unidade de Média Duração e Reabilitação
Unidade de Longa Duração e Manutenção

Ambulatório:

•

Unidades de Dia e Promoção da Autonomia

Outros programas disponíveis:

•
•

Descanso do Cuidador
Centro de Noite
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TRATAMENTOS DE REABILITAÇÃO COMPLEMENTARES DISPONÍVEIS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reabilitação Funcional Músculo-esquelética
Reabilitação Funcional Respiratória (Cinesioterapia)
Reabilitação Funcional Neurológica
Reabilitação Funcional no Meio Aquático (Hidroterapia)
Reabilitação Funcional Cardíaca
Reabilitação Funcional Vascular
Reabilitação Funcional Ginecológica
Terapia da Fala
Terapia Ocupacional

INFRAESTRUTURAS
O projeto do novo edifício do Hospital SOERAD contemplou desde logo a existência de infraestruturas
especificamente desenhadas para uma oferta diferenciada em Cuidados Continuados.

Quartos Individuais ou Duplos

Temos ao dispor quartos duplos e individuais devidamente
equipados com wc privativo adaptado a mobilidade condicionada,
TV, ar condicionado, telefone e internet wi-fi para o seu máximo
conforto.

Salas de Convívio e Actividades

Salas de convívio multifuncionais, preparadas para a ocupação de tempos livres de acordo com o
interesse e necessidade de cada paciente.
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Piscina

Piscina de 3 níveis destinada a tratamentos de hidroterapia.
Rampa de acesso para pacientes com mobilidade condicionada.
Balneário com cacifos individuais.

2 Ginásios

Espaços amplos e devidamente preparados para treino funcional, treino de equilíbrio e marcha, classes
de movimentos, treino em actividades de vida diária, prevenção de quedas, etc., dispondo para isso de
equipamento de cardiofitness, barras paralelas, rampa de treino e espaldar.

12 Boxes de Tratamento

12 boxes individuais de tratamento, nas quais cada paciente poderá receber os tratamentos de:
•
•
•
•
•
•
•

Crioterapia
Termoterapia
Eletroterapia (laser, ultra-sons e todas as formas de
corrente eléctrica terapêutica)
Pressoterapia
Parafinas
Massagem manual
Técnicas especiais de fisioterapia
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SEGURANÇA
Dispomos de sistema de segurança Ekahau VisionTM, o qual
permite saber qual a localização de cada paciente em tempo
real, através da colocação de uma pulseira.

SERVIÇOS SUPLEMENTARES
•
•
•

Possibilidade de contratar transporte adequado às necessidades específicas do paciente.
Cabeleireiro / Esteticista
Animação sociocultural

Contactos
•
•
•
•
•

E-mail: info@soerad.com
Site: www.soerad.com
Telefone: 261 339650
Fax: 261 311470
Moradas:
Rua Cândido Reis, 30
2560-312 Torres Vedras
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