
PROGRAMA  
DE CUIDADOS  
ONCOLÓGICOS  
DOMICILIÁRIOS

PARA PESSOAS QUE SOFREM  
DE CANCRO
Serviços de qualidade adaptados às suas necessi-
dades durante as diferentes fases da doença

SERVIÇOS DE ONCOLOGIA
Uma Equipa Interprofissional Especializada  
em Oncologia

AO DOMICÍLIO
Cuidados em estreita colaboração com o departamento  
de oncologia dos Hospitais Universitários de Genebra 
e a rede social e de saúde de Genebra

EM TOTAL  
CONFIDENCIALIDADE

Durante cada intervenção,  
os colaboradores da imad  
estão vinculados ao sigilo 
profissional

UMA EQUIPA DE REFERÊNCIA

Constituída por enfermeiros especializados, assistentes de cuidados e saúde 
comunitária e assistentes domiciliários que trabalham interprofissional-
mente com       terapeutas ocupacionais, nutricionistas e assistentes sociais 
experientes em oncologia, esta equipa intervém rapidamente propondo um 
apoio coordenado, serviços específicos e aconselhamento individualizado,  
7 dias por semana e várias vezes por dia, se necessário.

UMA REDE MOBILIZADA

A EISO garante uma continuidade ótima dos cuidados graças a uma colabo-
ração reforçada entre a       imad, o Departamento de Oncologia dos Hospi-
tais Universitários de Genebra, o médico assistente, o prestador de cuidados 
à família e os agentes da rede social e de saúde de Genebra (Liga contra o 
Cancro de Genebra, Centro OTIUM, Resiliam, As’trame, Proximos, farmácia 
local, etc.).

Com o programa de cuidados oncológicos domiciliários, a equipa EISO ofe-
rece cuidados abrangentes e especializados, complementares aos do Depar-
tamento de Oncologia dos Hospitais Universitários de Genebra, prestando 
todos os serviços adequados o mais próximo possível das suas necessidades 
e desejos       cuidados de enfermagem, assistência com a vida diária, adap-
tação do seu lar, acompanhamento nutricional e apoio social. Cada interven-
ção é coordenada com o médico de referência dos Hospitais Universitários 
de Genebra e os agentes da rede de cuidados.

A Equipa Interprofissional  
Especializada em Oncologia (EISO)  
da imad acompanha-o em casa.

ESTÁ A SEGUIR  
TRATAMENTO CONTRA  
O CANCRO NOS HOSPITAIS  
UNIVERSITÁRIOS  
DE GENEBRA?
Precisa de cuidados abrangentes  
e complementares adaptados  
às suas necessidades?



imad · Av. Cardinal-Mermillod 36

PO Box 1731 · 1227 Carouge · T 022 420 20 00

info@imad-ge.ch

imad-ge.ch S
et

em
b

ro
 d

e 
20

22
 · 

©
 im

ad

PARA SABER  
MAIS

Leia o testemunho  
de uma enfermeira  
especializada sobre  
este programa  
de cuidados.

OS NOSSOS  
PARCEIROS

Com o apoio de

CONTACTO

Equipa Interprofissional  
Especializada  
em Oncologia (EISO) 
PGE_EISO@imad-ge.ch

022 420 22 60

PERMANENTEMENTE  
À SUA DISPOSIÇÃO
022 420 20 00

Todos os dias do ano, 24 horas por dia, 
os profissionais da imad prestam  
assistência domiciliária a pessoas 
vulneráveis e frágeis.

INFORMAÇÕES  
PRÁTICAS

O serviço destina-se a qualquer adulto que sofra de cancro, 
esteja a seguir tratamento contra o cancro nos Hospitais Uni-
versitários de Genebra e se encontre domiciliado no cantão de 
Genebra. 

O Departamento de Oncologia dos Hospitais Universitários de 
Genebra envia um pedido de intervenção à imad, com base em 
critérios definidos conjuntamente.

A imad entrará em contacto consigo para agendar uma visi-
ta domiciliária. Durante esta visita, um(a) enfermeiro(a) de re-
ferência realizará uma avaliação global da sua situação e pro-
por-lhe-á um apoio personalizado. Este(a) profissional passa a 
ser a sua pessoa de contacto privilegiada e a da sua família e do 
médico de referência durante todo o seu programa de cuidados.
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