7. A equipa do voluntariado da Liga Portuguesa Contra o Cancro – Núcleo Regional do
Centro:
• Presta informações aos doentes;
• Apoia e orienta os doentes para os locais
de consulta, exames ou tratamentos;
• Presta um serviço de cafetaria móvel
gratuito;
• Distribui, diariamente, jornais e revistas.
8. Podem ser solicitadas informações e/ou
apresentadas reclamações, sugestões ou
elogios:
• No Gabinete do Cidadão, situado no Piso 0
do Edifício das Consultas e Administração;
• Nas caixas de sugestões disponíveis em
vários locais da instituição;
• Por via postal ou correio eletrónico
(gcidadao@ipocoimbra.min-saude.pt).
LOCALIZAÇÃO

COMO CHEGAR AO IPO DE COIMBRA
DE AUTOCARRO VINDO DE
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DO IPO DE
COIMBRA

Terminal Rodoviário (Av. Fernão Magalhães)
• Autocarros: 29 e 35.
Estação de Comboios Coimbra B
• Autocarros: 29 e 35.
Estação de Comboios Coimbra A
• Autocarros: 6, 7 (junto ao Largo da Portagem),
7T e 29.

IPO DE COIMBRA

BREVE APRESENTAÇÃO
O IPO de Coimbra foi criado como um centro anticancerígeno em 1962 e autonomizou-se em
relação ao IPO de Lisboa em 1977.
Atualmente ocupa uma área de 15.250m2, é
constituído por cinco blocos ligados entre si e
tem cerca de 236 camas, que incluem o Hotel
para doentes, estrutura inovadora no apoio à
prestação de cuidados de saúde em Portugal.

CONTACTOS

MISSÃO E VALORES

Telefone Geral: 239 400 200
Fax: 239 484 317

O IPO de Coimbra “tem a missão de desenvolver
ações nos domínios da prestação de cuidados
de saúde, da prevenção primária e secundária,
da investigação, da formação e ensino oncológicos, do rastreio oncológico, do registo oncológico e da colaboração na definição e acompanhamento de execução da política oncológica
nacional, constituindo-se como uma instituição
de referência para os cidadãos que serve e para
os serviços de saúde” (cf. n.º 1 do artigo 5.º do
Regulamento Interno).

Endereço eletrónico:
secad@ipocoimbra.min-saude.pt
Endereço postal:
Apartado 2005
3001-651 Coimbra

Avenida Bissaya Barreto, 98
3030-075 Coimbra
Coordenadas GPS:
40º13’01.9’’N 8º24’36.2’’O

A estrutura e a organização da atividade do IPO
de Coimbra são definidas em função da dignidade e interesses dos utentes, numa perspetiva de
promoção da saúde da comunidade e de satisfação das necessidades individuais de saúde.
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No desenvolvimento da sua atividade, o IPO de
Coimbra pauta-se pela prestação de cuidados de
saúde de qualidade, acessíveis e oportunos, pela
efetividade clínica, pela eficiência técnica e económica e pela melhoria e atualização contínuas.

GUIA GERAL DO
IPO DE COIMBRA
IPO DE COIMBRA

SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO
DE CUIDADOS DE SAÚDE

ACREDITAÇÃO
O IPO de Coimbra está acreditado por duas
prestigiadas entidades internacionais: OECI
(Organisation of European Cancer Institutes) e
CHKS (Caspe Healthcare Knowledge Systems).
LOCALIZAÇÃO
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1 Consultas e Administração
2 Oncologia Médica e Laboratórios
3 Cuidados Paliativos e Hotel
4 Radioterapia
5 Cirurgia e Imagiologia

A Portaria

Acessos

Anestesiologia			
Unidade de Tratamento da Dor
Anatomia Patológica		
Cardiologia			
Cirurgia de Cabeça e Pescoço
Cirurgia Geral			
Cuidados Paliativos		
Dermatologia			
Endocrinologia			
Estomatologia e C. Maxilo-facial
Fisiatria		
Gabinete de Estomaterapia
Gastrenterologia			
Ginecologia			
Hematologia			
Imagiologia			
Imunohemoterapia		
Medicina Interna		
Medicina Nuclear		
Neurologia			
Oncologia Médica		
Otorrinolaringologia		
Terapia da Fala		
PatolOgia Clínica			
Patologia Molecular		
Pneumologia			
Desabituação Tabágica		
Psiquiatria		
Radioterapia			
Urologia				

SERVIÇOS DE SUPORTE À
PRESTAÇÃO DE CUIDADOS
DE SAÚDE
Farmácia Hospitalar
Física Médica
Hotel
Nutrição
Psicologia Clínica		
Serviço Social
LEGENDA
Consulta
Internamento
Hospital de Dia
Meios Complementares de
Diagnóstico e Terapêutica

ACESSO AOS CUIDADOS DE SAÚDE
PRESTADOS PELO IPO DE COIMBRA
REFERENCIAÇÃO
A admissão ao IPO de Coimbra tem por base a
referenciação médica emitida por quem solicita
a consulta:
• Médico de família;
• Médico hospitalar;
• Médico de clínica privada.
TRANSPORTES E
TAXAS MODERADORAS
Pode consultar informações relativas a isenção
ou dispensa de pagamento de taxas moderadoras bem como a possibilidade de prescrição de
transporte em www.ipocoimbra.pt.

INFORMAÇÕES ÚTEIS
1. No atendimento é dada prioridade a doentes de maca, cadeira de rodas e noutras
situações especiais.
2. O IPO de Coimbra presta apoio a doentes com
necessidades especiais, nomeadamente:
• Mobilidade reduzida (disponibilização
de cadeira de rodas);
• Deficiência visual (acompanhamento
por guias indicados pela Associação dos
Cegos e Amblíopes de Portugal);
• Deficiência auditiva e da fala (acompanhamento por profissionais conhecedores
da língua gestual).
3. O IPO de Coimbra assegura a comunicação
entre os seus profissionais e cidadãos de
língua estrangeira.
4. Podem entrar viaturas no recinto do IPO de
Coimbra para embarque ou desembarque
de pessoas.
5. No piso 0 do Edifício das Consultas e Administração estão disponíveis: uma cafetaria,
uma loja de conveniência, um multibanco e
um telefone público. Existem também máquinas de venda automática de bebidas e outros produtos alimentares em vários espaços
do IPO de Coimbra.
6. Em todos os edifícios existem expositores
com diversos folhetos informativos, que
também podem ser consultados em www.
ipocoimbra.pt.

