INFORMAÇÕES UTEIS:

SUGESTÕES
As suas opiniões e sugestões são importantes para o

DIRECTOR DO SERVIÇO

podermos servir cada vez melhor.

Dr. António José Duarte Banhudo

SERVIÇO DE
GASTRENTEROLOGIA

ENFERMEIRO CHEFE
Enfermeiro João Carlos Lourenço Nunes

HORARIO DE ATENDIMENTO NA UNIDADE DE
TECNICAS
2ª a 6ª feira das 8.30 às 16.00 horas

HORARIO DAS VISITAS
Poderá visitar o seu familiar ou amigo diariamente das
14.30h às 16 horas e das 19h ás 20 horas.
Excepcionalmente são permitidas visitas fora do horário
habitual.
A presença de crianças com idade inferior a 10 anos é

Caro utente, tem direito a uma 2ª opinião sobre a
sua situação de saúde. Informe-se no Secretariado
Clínico do Serviço.

interdita.

Estamos ao seu dispor.
TELEFONE

Você faz parte desta equipa.

272 000 133
272 000 131

☺Colabore Connosco!

ULSCB-SG-MOD.42.03

O Serviço de Gastrenterologia da Unidade Local de
Saúde de Castelo Branco – Hospital Amato Lusitano,

CONSTITUIÇÂO DO SERVIÇO:

encontra-se certificado, desde 23 de Maio de 2006,

- Unidade de técnicas

pela SGS ICS, empresa que verificou estarem

- Internamento com quatro enfermarias e uma

cumpridos os requisitos da norma ISO 9001:2000

unidade de cuidados intermédios (UCIG)

(Sistema de Gestão da Qualidade).

- Sala de refeições com televisão

Foi o primeiro Serviço do género a ser certificado no

- Biblioteca

nosso país.

- Gabinete de apoio

A

implementação

do

Sistema

de

Gestão

da

TERAPÊUTICAS ENDOSCÓPICAS

Qualidade e a sua posterior certificação permitem aos

EXAMES COMPLEMENTARES DE DIAGNOSTICO:

Serviços de Saúde em geral aumentar a qualidade do

- Colonoscopia

- Dilatação de Estenoses

atendimento.

- Colangiopancreatografia retrógrada

- Esfincterotomia

Actualmente

encontra-se

em

processo

de

Acreditação pelo modelo ACSA da DGS.

endoscópica – CPRE

- Polipectomia

- Extracção de Cálculos Biliares

- Endoscopia digestiva Alta

- Colocação de Stents (Próteses)

- Ultrassonografia Endoscópica

- Esclerose de Lesões não Varicosas

O Serviço de Gastrenterologia do Hospital Amato

- Ecografia Abdominal

- Ligaduras elásticas

Lusitano acaba de ser equipado com os mais

- Ecografia Ano – Rectal

- Argon

diferenciados

- Ultra Sonografia Digestiva

- Laser

- Biopsia Hepática

- Injecção de Fármacos

- Cápsula Endoscópica

- Terapêutica Proctológica

equipamentos

de

ecografia

e

ecoendoscopia existentes no mercado
A nível europeu, o Serviço de Gastrenterologia da
ULSCB – Hospital Amato Lusitano é dos poucos que
associa a ecografia e a ecoendoscopia na mesma
observação, acrescentando capacidade diagnóstica.

Os utentes serão sempre informados de todos os exames
complementares de diagnóstico a realizar, existindo no
serviço impressos de “consentimento informado” que o
doente assina após tomar conhecimento dos mesmos.

“O futuro será esse e nós somos os únicos
que o utilizamos sistematicamente em
Portugal".

CONSULTAS:
- Consulta de Coloproctologia
- Consulta de Gastrenterologia
- Consulta de Hepatologia
- Consulta de Gastrenterologia – Doença
Inflamatória Intestinal

