PERCURSO HOSPITALAR
HOSPITALAR INTEGRADO TERRITORIAL para DIABETES tipo 2
A gestão integrada é o desenvolvimento de redes entre clínico geral (médico de
família), o presidio Territorial para assistência (PTA) e o hospital. Os profissionais
que trabalham neste setor possuem um único objetivo, que é permitir que o
paciente possa ser facilitado no acesso aos controles e visitas e aprenda a cuidar
de si mesmo.
O clínico geral e pediatra
O médico de família ajuda na escolha de estilos de vida corretos, avalia a sua
condição de saúde e decide junto com você o caminho mais adequado a seguir.
Instituição para a supervisão do território (IST)
IST)
É o novo sistema de serviços de saúde locais para garantir ao cidadão a
possibilidade de encontrar, em um único lugar, a resposta às suas necessidades
de saúde. Oferece: visitas especialisticas, laboratório e exames diagnósticos,
presidios e medicinais, ambulatorios dedicados que são acessados através do
"portal para pacientes crônicos", as reuniões do grupo de educação de saúde.
Acesso a visitas diabetológicas podem ser realizadas através do Centro Exclusivo
Reserva (CER), mediante a apresentação da receita do Serviço Nacional de
Saúde.
O Hospital
Através das atividades dos departamentos, do Pronto Socorro e das atividades
ambulatoriais o hospital garante:
Admissão urgente e planejada: para complicações metabólicas agudas com risco
de vida do paciente ou regime ordinário.
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pedido do médico da família de acordo com as listas de espera.
Demissão Facilitada
É o instrumento através do qual o paciente do Hospital ou do pronto-socorro, é
colocado no percurso do bem-estar aos serviços territoriais para continuar a
terapia e prevenir desequilíbrios futuros e/ou internações.
Para obter maiores informações entre em contato com o pessoal do Escritório
das relações públicas.
Empresa Sanitaria Provincial – ASP Palermo
Tel. 091.703.2383/3263/3611/6691 e-mail: uourp@asppalermo.org
Empresa Hospitalar Universitaria Policlinico "P. Jacket"
Tel. 091.655.3686/3699 e-mail: info@policlinico.pa.it
Empresa de alto relevo nacional especialização Civico Di Cristina Benfratelli
Tel. 091.666.4714/4687 e-mail: urp@ospedalecivicopa.org
Empresa Reunida "Villa Sofia-cérebro"
Tel. 091. 680. 2750 (cérebro) 091. 780. 8139 (v. Sofia) e-mail: urp@ospedaliriuniti.it
Coordenador da área de intervenção 2
Dr. Silvio Buccellato

