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Alergologia
Anestesiologia
Andrologia
Anticoagulação e Tromboses
Cardiologia
Cardiologia Pediátrica
Cirurgia Geral
Cirurgia Pediátrica
Cirurgia Plástica
Cirurgia Vascular
Clínica Geral
Consulta Social – Serviço Social
Dermatologia
Diabetologia
Endocrinologia
Fisiatria
Gastrenterologia
Ginecologia / Obstetrícia
Medicina Dentária
Medicina Interna
Medicina do Trabalho
Medicina Tradicional Chinesa
Nefrologia
Neurocirurgia
Neurologia
Nutricionismo
Oftalmologia
Ortopedia Pediátrica
Ortopedia
Otorrinolaringologia
Pediatria
Pneumologia
Podologia
Psicologia
Psiquiatria
Reumatologia
Senologia
Sono
Terapia da Fala
Urologia
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Análises Clínicas
Audiometria
Colonoscopia
Densitometria Óssea
Doppler Arterial e Venoso
Doppler Cardíaco
ECG Holter 24 Horas
ECG Prova de Esforço
Ecocardiograma Modo M e 2D
Ecografia
Eco Doppler Transcraniano
Eletroencefalograma (EEG)
Eletromiograma (EMG)
Estudos do Sono (PSG e TLMS)
Espirometria
Endoscopia Digestiva Alta
Endoscopia por Cápsula
Galactografia Mamária
M.A.P.A.
Ortopantomografia
Radiologia Aparelho Digestivo
Radiologia Geral
Ressonância Magnética
TAC
Urofluxometria

Parceria CLAS

Nova Especialidade

Hospital SOERAD vai ajudar a
fazer a diferença!

Consulta Social

Foi no passado dia 15 de Setembro que se
celebrou na Câmara Municipal de Torres
Vedras, mais uma reunião do CLASTV
(Conselho Local de Ação Social de Torres
Vedras).
Foi aprovado por todos os parceiros
presentes a inclusão do Hospital SOERAD
nesta parceria, passando este Hospital a estar
cada vez mais próximo das necessidades de
saúde e sociais dos torrienses.

Qual a finalidade do CLASTV?
O CLASTV é um órgão local de conciliação e
associação de esforços que funciona como
um espaço privilegiado de diálogo e análise
dos problemas. Tais como:
- Combate à pobreza e à exclusão social
- Promoção do desenvolvimento social
- Induzir o diagnóstico e o planeamento
participados
- Promover a coordenação das intervenções
ao nível concelhio e de freguesia
- Procurar soluções para os problemas das
famílias e pessoas em situação de pobreza e
exclusão social
- Formar e qualificar agentes envolvidos nos
processos de desenvolvimento local, no
âmbito da Rede Social
- Promover uma cobertura adequada do
concelho por serviços e equipamentos
- Potenciar e divulgar o conhecimento sobre
as realidades concelhias.
- Aceder a financiamentos europeus.

O Hospital SOERAD passa a disponibilizar
uma consulta social no apoio aos seus
doentes e famílias, que necessitem de
respostas sociais de apoio, orientação ou
resolução dos seus problemas sociais.

Recorre à Consulta Social toda a pessoa,
pessoa-doente ou família que esteja a ser
alvo de problemas sociais:
- Associados a fatores de vulnerabilidade
económica,
com
necessidade
de
orientações no âmbito das políticas de
ação social, segurança social, habitacionais
e sóciojurídicas;
- Associados ao impacto da doença
crónica, envelhecimento, dependência e
invalidez, que necessitem de respostas de
internamento, respostas no âmbito da
saúde pública, respostas de apoio
institucional (apoio domiciliário/ unidade
de dia/ unidade ocupacional/ estruturas
residenciais de idosos, etc…);
-Associados a maus-tratos e negligência de
grupos sociais mais vulneráveis (crianças/
idosos…);
- Associados à falta de informação sobre o
acionamento do descanso do cuidador,
quando está em causa a claudicação e o
risco de saúde mental do familiar que
cuida;
- Associados ao plano de alta, em
contextos de internamento no Hospital
SOERAD;
- Problemas sociais emergentes nas
consultas médicas e na urgência do
Hospital SOERAD, que necessitem do
encaminhamento destes, para resposta do
Serviço Social.
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Cuidados Continuados
Tarde de Sevilhanas
O Hospital SOERAD agradece às alunas de Sevilhanas que nos
presentearam, no passado dia 9 de Setembro, com uma excelente
atuação para os nossos doentes dos Cuidados Continuados.
Hospital Soerad
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