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GUIA DO ACOMPANHANTE
IPO DE COIMBRA

Este Guia visa explicitar o direito de acompanhamento do doente no IPO de Coimbra por área de prestação de cuidados.

AMBULATÓRIO

Para o doente em regime de ambulatório, o IPO de Coimbra estabelece o seguinte:

• Consulta Externa - Cada doente pode beneficiar de um acompanhante.

• Cirurgia de Ambulatório - O acompanhante pode permanecer junto do doente até ao momento da admissão para

a cirurgia. No recobro pós anestésico o acompanhamento só é permitido por indicação clínica.

• Hospital de Dia - O acompanhante pode permanecer junto do doente durante o período de tratamento.

• Radioterapia e Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica - O acompanhante poderá permanecer junto

do doente até ao momento de admissão para o tratamento ou exame.

INTERNAMENTO

É reconhecido e garantido o direito de acompanhamento permanente a doentes com deficiência, em situação de

dependência ou de fim de vida.

• Cada doente internado pode beneficiar de um acompanhante.

• O acompanhamento familiar permanente é exercido no período do dia e/ou da noite, com respeito pelas

instruções e regras técnicas relativas aos cuidados de saúde aplicáveis e pelas demais normas estabelecidas no

respetivo regulamento hospitalar.

• O acompanhante do doente internado tem direito a refeição gratuita, desde que esteja isento de pagamento de

taxa moderadora, permaneça no IPO de Coimbra no mínimo seis horas por dia e sempre que se verifique uma das

condições previstas na lei (Lei n.º 15/2014 “Direitos e deveres do utente dos serviços de saúde”).

DIREITOS E DEVERES DO ACOMPANHANTE

• O acompanhante tem direito a ser informado adequadamente e em tempo razoável sobre a situação do doente

nas diferentes fases do atendimento, à exceção das seguintes situações:

• indicação expressa em contrário do doente;

• matéria reservada por segredo clínico.

• O acompanhante deve comportar-se com urbanidade e respeitar e acatar as instruções e indicações, devidamente

fundamentadas, dos profissionais de saúde.

LIMITES AO DIREITO DE ACOMPANHAMENTO

• Não é permitido ao acompanhante assistir a intervenções cirúrgicas a que o doente seja submetido, bem como a

tratamentos e exames em que a sua presença seja prejudicial para a correção e eficácia dos mesmos, exceto se

para tal for dada autorização pelo clínico responsável.

• Compete ao profissional de saúde responsável pela prestação dos cuidados de saúde informar e explicar ao

acompanhante os motivos que impedem a continuidade do acompanhamento.

Em qualquer outra situação não mencionada competirá ao profissional de saúde responsável pela prestação de cuidados

a decisão de acompanhamento do doente.

Nota: Para mais informações pode ainda consultar o ”Regulamento Visitas e Acompanhamento de Doentes do IPO de Coimbra” (REG.014) e o

Procedimento Doentes com Necessidades Especiais (PRO.081) disponíveis no portal Web do IPO de Coimbra.


