#informaçãoaodoente

DÚVIDAS QUE QUERO ESCLARECER

CLÍNICA
MULTIDISCIPLINAR

Clínica Multidisciplinar da Mama
2ª a 6ª feira, das 8h00 às 17h00

217 229 800
Secretariado: ext. 1347
Enfermagem: ext. 1895 / 966 235 786

@

cmmama@ipolisboa.min-saude.pt
Pavilhão Central - R/C - Porta 1

Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E.P.E.
Rua Professor Lima Basto, 1099-023 Lisboa
Tel. 217 229 800
www.ipolisboa.min-saude.pt

#124/GABINETE DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS/IPOLFG/©TODOS OS DIREITOS RESERVADOS/SETEMBRO2019

MAMA

MISSÃO
!

A Clínica Multidisciplinar da Mama (CMM) é uma unidade oncológica
multidisciplinar destinada à prestação de cuidados de saúde a doentes com patologia
mamária e que recorrem ao IPO Lisboa.

!

O diagnóstico e o tratamento do cancro da mama foram desde sempre áreas de
intervenção do Instituto Português de Oncologia de Lisboa. Somos, assim, uma
Instituição hospitalar com uma longa experiência nesta área.

!

!

Através da CMM pretende-se assegurar o diagnóstico, o tratamento e a reabilitação a
todas as doentes com patologia mamária, através de um acesso fácil e de uma
intervenção multidisciplinar.
Numa Equipa Multidisciplinar estarão presentes os diferentes profissionais
necessários na assistência à doente. Assim, uma Equipa Multidisciplinar possibilita
tomar decisões, bem como planear e prestar cuidados adequados e contínuos. A
centralização dos diferentes recursos necessários à doente facilita uma resposta mais
eficaz e eficiente.

RECURSOS
Serviços Integrados na CMM
(no tratamento e diagnóstico):
!

Anatomia Patológica

!

Anestesiologia

!

Cirurgia Geral (Unidade da Mama)

!

Cirurgia Plástica e Reconstrutiva

!

Medicina Nuclear

!

Oncologia Médica

!

Radiologia

!

Radioterapia

Outros Serviços de Apoio:
INSTITUCIONAIS

OBJETIVOS

!

Clínica de Dor

Garantir o processo de diagnóstico e decisão terapêutica, de doentes com patologia
mamária, de forma rápida e diferenciada.

!

Clínica de Risco Familiar

!

!

Medicina Física e Reabilitação

!

Funcionar como ponto de acesso a todos os recursos intervenientes e necessários.

!

Serviço Social

!

Assegurar o acompanhamento das doentes após terminado o tratamento.

!

Unidade de Psicologia

!

Promover a investigação do Cancro da Mama.

!

Unidade de Psiquiatria

A Clínica
Mutidisciplinar da
Mama pretende
oferecer os melhores
cuidados de saúde aos
doentes com patologia
mamária.
Para que melhor a
possamos ajudar,
informe-se
e esclareça sempre as
suas dúvidas junto da
equipa de saúde.

VOLUNTARIADO

ACESSO E ADMISSÃO À CMM

!

Todas as utentes com suspeita de doença poderão ser observadas no próprio dia, na
consulta de 1ª vez, desde que tragam consigo uma informação médica.

Elo de ligação ao Movimento Vencer e Viver
da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

SERVIÇOS DISPONÍVEIS

Outros documentos necessários:
!

Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão

!

Cartão de Utente do SNS

!

Consultas de 1ª vez - 2ª a 6ª feira - 8h30 às 10h30

!

Cartão de Beneficiário de outro Subsistema de Saúde (ADSE, etc.)

!

Consultas médicas - 2ª a 6ª feira

!

Exames já efetuados (mamografia, ecografia, ressonância magnética)

!

Consultas multidisciplinares - 2ª e 5ª feira (manhãs)

!

Consultas de enfermagem - 2ª a 6ª feira - 9h00 às 17h00

!

Sala de tratamentos - 2ª a 6ª feira - 8h30 às 15h30

Poderão ainda ser enviadas, pelo médico assistente, para observação e consulta, através
de referenciação do Centro de Saúde/Hospital, após consulta médica.
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