Guia de
Acolhimento
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Seja bem-vindo/a!
O Centro de Referência de Oncologia de Adultos –
Cancro do Testículo centra a sua ação na assistência
diferenciada aos doentes com cancro do testículo,
utilizando os recursos humanos e técnicos disponíveis
e mais atualizados. Garante a acessibilidade, eficácia,
segurança e excelência dos cuidados prestados,
obedecendo aos mais elevados padrões éticos e
científicos.
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Equipa
A equipa é constituída por Médicos (Urologistas, Oncologistas e Radioncologistas), Enfermeiros, Nutricionistas, Assistentes Sociais, Psicólogos,
Assistentes Técnicos e Assistentes Operacionais.

Carteira de Serviços
Consultas:
Avaliação e seguimento do doente em consultas de Urologia, Oncologia
médica, Radioterapia e consulta multidisciplinar não presencial para
decisão terapêutica (consulta de grupo oncológico).
Meios Complementares de Diagnóstico:
Realização de exames de diagnóstico como ressonância magnética, TAC,
PET-FDG e TAC de planeamento para radioterapia.
Tratamentos / Procedimentos:
Realização de cirurgia (orquidectomia radical), colocação de prótese
testicular, realização de linfadenectomia retroperitoneal, colocação
de cateter venoso central totalmente implantável, tratamento de
quimioterapia, tratamento de quimioterapia de alta dose, tratamento
de radioterapia, criopreservação de gâmetas masculinos e técnicas de
reprodução medicamente assistidas.
Outros:
De acordo com as necessidades do doente ser-lhes-á proporcionado
acompanhamento proﬁssionalizado por nutricionistas, assistentes
sociais e psicólogos, na consulta e no internamento.
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Localização
e Contactos
Consulta de Urologia
Local: Consultas Externas – Pavilhão K3
Telefone : 225 512 100
Internamento de Urologia
Local: Piso 7 – Serviço de Urologia, Ala Central do hospital
Contacto: 225 512 100 - Secretariado extensão: 1599
Oncologia Médica
Local: Hospital de Dia Oncologia - piso 1
Telefone direto: 225 512 257
Radioterapia
Local: Hospital de Dia - piso 0
Telefone direto: 225 512 128 - Secretariado
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Recomendações
Específicas
Internamento · Serviço de Urologia
•

Na véspera e dia da cirurgia deverá tomar um banho, utilizando
esponjas com antissético fornecidas pelo hospital e vestir,
respetivamente, roupa limpa e roupa indicada pelo enfermeiro.

•

No ﬁnal dos banhos não aplique cremes ou loções corporais.

•

Higienize as mãos com o desinfetante que se encontra disponível
antes de entrar e depois de sair da enfermaria.

•

Proibido trazer objetos de valor para o hospital.

•

O serviço não se responsabiliza por qualquer furto de bens trazidos.

•

As ﬂores não são permitidas nas enfermarias.

•

Existe uma sala de convívio no serviço onde poderá ver televisão e
receber as suas visitas.

•

A equipa de saúde do Centro de Referência está à disposição para
ajudar na sua recuperação e esclarecer as suas dúvidas. Não hesite
em nos contactar!
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Anotações
Categoria

Nome

Contacto

Serviço

Especialidade

(Médico, Enfermeiro, Psicólogo,
Assistente Social, Nutricionista,…)
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Este Guia de Acolhimento do Centro de Referência de Oncologia de Adultos –
Cancro do Testículo encontra-se disponível no site do hospital no separador
“A nossa Saúde” e não dispensa a leitura do Guia de Acolhimento do CHUSJ
(solicite-o no serviço ou consulte-o no site www.chusj.pt separador
“Utentes e visitas” para mais informações)

