Comunicado dos Serviços de Saúde, 7 de Dezembro de 2018
Anúncio dos Serviços de Saúde sobre a programação da prestação de assistência
médica no Dia de Imaculada Conceição (8 de Dezembro)

No dia 10 de Dezembro (Segunda-feira), 1.º dia útil após a Imaculada Conceição,
dada a tolerância de ponto para os trabalhadores da Administração Pública, aprovada
por despacho de Sua Ex.ª o Chefe do Executivo, os serviços públicos não se
encontram em funcionamento, contudo de modo a assegurar a prestação de
assistência médica, os Serviços de Saúde terão disponíveis vários serviços durante
este período, a saber:
Os serviços de urgência (incluindo consultas externas de 24 horas), internamento
hospitalar do Centro Hospitalar Conde de São Januário e o Posto de Urgência das
Ilhas vão manter o seu normal funcionamento durante as 24 horas. A Unidade de
Hemodiálise irá funcionar como habitual entre as 08h00 e as 21h00. As consultas
externas de especialidade, a farmácia do hospital e os serviços de colocação de
carimbo no CHCSJ encontrar-se-ão encerrados.
Em relação aos centros de saúde, respectivamente, Centro de Saúde da Areia Preta,
Centro de Saúde do Fai Chi Kei, Centro de Saúde da Ilha Verde, Centro de Saúde de
Tap Seac, Centro de Saúde do Porto Interior, Centro de Saúde de São Lourenço,
Centro de Saúde dos Jardins do Oceano, Centro de Saúde de Nossa Senhora do
Carmo – Lago e Posto de Saúde Provisório de Seac Pai Van, esses estarão a funcionar
entre as 09h00 e as 13h00, proporcionando serviços de consultas sem marcação,
cuidados de enfermagem e serviço de vacinação anti-gripal. O Posto de Saúde
Provisório de Seac Pai Van irá proporcionar serviços médicos em regime de chamada
de 24 horas. O Posto de Saúde de Coloane disponibiliza entre as 09h00 e as 13h00,
cuidados de enfermagem, serviço de vacinação anti-gripal e serviços médicos em
regime de chamada de 24 horas.
O Centro de Exame Médico para Funcionários Públicos e o Centro de Prevenção e
Tratamento da Tuberculose estarão encerrados.
O Centro de Transfusões de Sangue irá suspender os serviços de doação de sangue
por um dia, ou seja, 8 de Dezembro (Sábado), voltando ao normal funcionamento

nos dias de 9 e 10 de Dezembro (Domingo e Segunda-Feira).
Os períodos de visitas no Centro Hospitalar Conde de São Januário mantêm-se sem
alterações (na enfermaria de urgência, das 12h00 às 14h00 e das 18h00 às 20h00;
nas outras enfermarias, das 13h00 às 16h00 e das 18h00 às 20h00). Fora dos
períodos indicados, não são permitidas visitas salvo em situações especiais.

