
No caso de ter uma EMERGÊNCIA de saúde 
depois de 3 de novembro, ligue para o 

911

Para ferimentos e doenças de menor 
gravidade, como tosse, um corte ou uma 
erupção cutânea

O Departamento de Emergências no NSMC Union Hospital 
encerrará a 3 de novembro.

Ou dirija-se ao

NSMC Salem Hospital
3 Dove Avenue
Salem, MA 01970

Aberto 24/7

Dirija-se a 
 
NSMC Urgent Care 
500 Lynnfield Street
Lynn, MA 01904

Aberto das 09h00 às 21h00

Informações importantes para si e para a sua família

Os cuidados de 
emergência em Lynn 
estão a mudar 

No North Shore Medical Center, a nossa prioridade 
é a sua saúde e o seu bem-estar. É por isso que 
estamos a investir em novas instalações de alto nível, 
concebidas tendo em mente os nossos doentes e 
a nossa comunidade. À medida que melhoramos 

os cuidados de saúde, suceder-se-ão alterações 
significativas na maneira como tem acesso a cuidados 
de emergência em Lynn. Leia esta mensagem para 
tomar conhecimento de informações importantes, 
que o afetarão a si e à sua família.

Empenhados numa costa setentrional mais saudável

Para mais informações sobre os cuidados de emergência  
para residentes em Lynn, consulte 

nsmc.partners.org/healthiernorthshore 



Precisa da Unidade de 
Urgências quando:

Precisa do Dep. de 
Emergências quando:

tiver uma pequena entorse, um osso 
partido, um corte ou uma queimadura.

tiver diarreia ou náuseas.

tiver uma dor de cabeça ou febre.

tiver uma constipação forte ou gripe.

lhe doer o peito ou não conseguir 
respirar.

achar que está a ter um AVC.

estiver a sangrar muito ou tiver 
uma lesão na cabeça.

tiver dificuldades de visão, audição 
ou da fala.

Novo Departamento de Emergências no NSMC Salem Hospital

Abertura da nova Unidade de Urgências do NSMC em Lynn

Preciso de um Dep. de Emergências ou de uma Unidade  
de Urgências?

No dia 3 de novembro de 2019, o NSCM abrirá um novo Departamento de Emergências equipado com 
tecnologia de ponta no NSMC Salem campus, concebido para oferecer um serviço mais célere, cuidados com 
maior conforto e, acima de tudo, tranquilidade para si e para a sua família.

No dia 4 de novembro de 2019, o NSMC abrirá um centro de cuidados de urgência no NSMC Union Hospital.

Para mais informações sobre os cuidados de emergência  
para residentes em Lynn, consulte 

nsmc.partners.org/healthiernorthshore 


