HOTEL

IPO de Coimbra

O pequeno-almoço, o lanche e a ceia são refeições
preparadas no Hotel.
As refeições são servidas no seguinte horário:
 Pequeno-almoço: 8h00 às 10h00
 Almoço: 12h30
 Lanche: 16h00 às 17h00
 Jantar: 18h30
 Ceia: 21h30 às 22h00

Desejamos-lhe
uma boa estadia

Este horário adapta-se aos planos de tratamento
quando coincidirem com a hora da refeição.

Outras Informações
 A estadia no Hotel é gratuita;
 O acolhimento é assegurado por um colaborador
do serviço;
 Os telefones dos quartos só permitem receber
chamadas;
 Podem ser recebidas visitas até às 22h.

Av. Bissaya Barreto, n.º 98
3001-651 Coimbra
Telefone Geral 239 400 200
Telefone do Hotel 239 400 268
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HOTEL

IPO de Coimbra

O Hotel do IPO de Coimbra presta serviços de natureza exclusivamente hoteleira e destina-se a doentes
em tratamento na instituição, independentes relativamente ao seu auto-cuidar.
O apoio em regime de hotel está estabelecido em
regulamento próprio disponível para consulta no
próprio Hotel e no Serviço Social.

Localização

Instalações

O Hotel está situado no 3.º piso do edifício dos “Cuidados Paliativos e Hotel” e tem acesso através do
edifício da “Oncologia Médica e Laboratórios”.

O Hotel dispõe de:
 45 camas distribuídas por
 •15 quartos duplos com casa de banho,
 • e 5 quartos triplos com casa de banho;
 Sala de jantar;
 Sala de estar;
 Sala de jogos.
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O Hotel disponibiliza
Funcionamento
 Alojamento em quarto duplo ou triplo;
 Roupa de cama;
 Toalhas de rosto e banho;
 Refeições diárias;
 Alternativas para ocupação de tempos livres;
 Acompanhamento personalizado de acordo com
a avaliação das necessidades do doente.
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Deve trazer
 Roupão;
 Roupa interior de dormir (camisa ou pijama);
 Chinelos de quarto;
 Produtos de higiene pessoal.

 O Hotel funciona das 8h de segunda-feira até às
18h de sexta-feira.
 Sem prejuízo dos horários dos tratamentos, os
utentes podem ausentar-se do Hotel quando desejarem, desde que informem o colaborador de
serviço.
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Consultas e Administração
Oncologia Médica e Laboratórios
Cuidados Paliativos e Hotel
Radioterapia
Cirurgia e Imagiologia

Ao almoço e ao jantar são servidas dietas previstas
na ementa semanal e, sempre que possível, adaptadas ao gosto e necessidades individuais.
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