HEPATURIX:
Associação Nacional das Crianças e Jovens
Transplantados ou com Doenças Hepáticas
Bairro da Cruz Vale do Seixo, 6
3020-084 COIMBRA
N.I.F. 50 77 40 645

hepaturix.home.sapo.pt
hepaturix@net.novis.pt

QUEM É QUEM NO HOSPITAL
Abaixo está a lista de pessoas que pode conhecer no hospital. São todos profissionais qualificados e trabalham em
equipa para cuidarem das vossas crianças.
Um pediatra é um médico que trata especificamente de bebés e crianças.
Um cirurgião é um médico que efectua as operações a que a sua criança tem que ser sujeita.
A sua criança vai ser acompanhada pelas equipas de ambos.
O hospital onde o seu filho está a ser tratado pode ser um hospital universitário e é habitual existirem estudantes de
medicina. Os alunos precisam de aprender e é muito útil para os estudantes falarem com os pais e perguntarem-lhes
se podem observar os seus filhos. Tem o direito de dizer aos alunos que não quer que os seus filhos sejam sujeitos a
esses exames.
Poderá também conhecer alunos de enfermagem e em alguns casos vai descobrir que um enfermeiro específico está
adstrito à sua criança ou bebé durante cada turno de enfermagem.
Outras pessoas que poderá conhecer ou ouvir falar…
O pediatra/cirurgião que está a tratar do seu bebé/criança pode mencionar-lhe outros especialistas no hospital.
Enfermeira - É uma pessoa habilitada a tratar da sua criança, sob a orientação dos médicos. Entre outras coisas,
administra os medicamentos e vigia a sua criança. Integra a equipa que vai tratar a sua criança.
Assistente Social – É alguém que dá suporte psicossocial à família e conselhos gerais.
Dietista – É a pessoa que aconselha a nível de nutrição e alimentação.
Fisioterapeuta – É uma pessoa que faz tratamentos físicos nos doentes.

INSCRIÇÃO
Nome _____________________________________________________________________________________________________________________________

Morada ________________________________________________________________________ Tel. Casa ___________________ Telemóvel _______________

Localidade ______________________________

E-mail __________________________________

C. Postal ________-_______ ____________________________________________
Jóia: __________________

Quota anual: ___________

Donativo: ______________

TOTAL: _______________ €

JUNTE CHEQUE E ENVIE PARA A MORADA ACIMA INDICADA. NO CASO DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, ENVIE COMPROVATIVO VIA CTT OU E-MAIL.

Psicólogo – É alguém perito em ajudar crianças e famílias que se
encontram em stress emocional e comportamental, para lidarem com
a doença. Ajuda a sua criança a perceber e aceitar a sua doença e os
vários procedimentos que podem ser necessários no tratamento. É
alguém que cuida do desenvolvimento das crianças a das suas dificuldades de aprendizagem, e que pode aconselhar estratégias para
melhorar a capacidade da criança colaborar em casa e na escola.
Educadoras - São parte integrante e fixa da equipa que cuida da sua
criança. Realizam actividades lúdicas com as crianças, mantendo-as
distraídas do motivo pelo qual permanecem internadas no hospital.
Professores – No hospital as crianças contam com a colaboração de
professores primários que pertencem ao agrupamento escolar da
Direcção Regional de Educação. Têm ainda a colaboração de professores a partir do 2º Ciclo que ajudam as crianças e jovens internados
a continuar a sua educação quando possível.
Farmacêutico – Pessoa que pode aconselhar as famílias, a par dos
médicos, no que respeita a medicamentos para serem usados no hospital e em casa.
Capela / Líder Religioso – Alguns hospitais, especialmente os maiores, têm capela ou um líder religioso para diversas religiões. Tente
entrar em contacto com eles.

A Hepaturix detém o estatuto de IPSS
de acordo com o publicado no Diário
da República, 2ª série, Nº123 de 29 de
Junho de 2009, Declaração nº
232/2009.

Pode eventualmente conhecer outras pessoas no hospital e não tenha
medo de lhes perguntar o que fazem e quem são.
Poderão ser associados da HEPATURIX, além das
Contribua, também através de donativo: Conta bancária -

crianças e jovens e respectivos pais e/ou familiares,

BPI: 0010 0000 38654550001 65 (HEPATURIX)

também pessoas singulares e pessoas colectivas,

enviando-nos o comprovativo da transferência e a sua identifi-

nacionais e estrangeiras.

cação por CTT ou e-mail, para que seja passado o respectivo

Sócios: Quota anual mínima: 12€ , Jóia: 10€

recibo.
Folheto elaborado em Julho 2009

