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AOS NOSSOS UTENTESAOS NOSSOS UTENTES

Uma Instituição de saúde centrada nos seus utentes tem que ser claramente pró-activa no 

acolhimento destes, facilitando toda a informação necessária, eliminando potenciais 

obstáculos e tornando a experiência do utilizador o mais agradável possível.

À entrada do Hospital José Joaquim Fernandes encontra a Recepção. Neste local poderá 

solicitar informações gerais e fazer o levantamento do cartão de visita ao doente internado, 

caso seja esse o motivo da sua vinda. 

Esperamos que este guia lhe possa ser útil. 

Agradecemos as críticas e sugestões de melhoria que tenham por bem.

O Conselho de Administração
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Ginecologia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Serviço de Anestesiologia, Unidade de Técnicas de 

Diagnóstico e Terapêutica Minimamente Invasivas, Urologia e Conselho de Administração.

Obstetrícia, Pediatria, Unidade de Neonatologia.

Cardiologia, Medicina II.

Medicina I, Serviço de Especialidades Médicas e Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente. 

Cirurgia Geral.

Bloco Operatório, Ortopedia, Cirurgia de Ambulatório, Unidade de  Cuidados Intensivos Polivalente.

Admissão de Doentes, Arquivo Clínico, Consulta Externa, Capela, Endoscopia, Imagiologia, 

Imunohemoterapia, Medicina Física e Reabilitação, Patologia Clínica, Recepção, Serviço Social, 

Gabinete de Comunicação, Gabinete do Cidadão, Quiosque , Gabinete Jurídico e Contencioso.

Bar/Refeitório, Cabeleireiro/Barbearia, Serviços Farmacêuticos, Biblioteca.

Pode aceder à Casa Mortuária, Gabinete Médico Legal, Serviço de Urgência, Unidade de Hemodiálise.

Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental, Departamento Agrupamento dos Centros de Saúde do 

Baixo Alentejo, Hospital de Dia/Unidade de Oncologia, Pavilhão de Consultas de Pediatria, Núcleo 

Coordenador de Transportes, Tesouraria.



DEVERÁ TRAZER SEMPRE:

NÃO DEVERÁ TRAZER:

DEVERÁ TRAZER SEMPRE:

NÃO DEVERÁ TRAZER:

?Cartão de cidadão ou bilhete de identidade;

?Cartão de utente do Serviço Nacional de Saúde e, se tiver, o cartão de beneficiário de 

subsistema (ADSE ou outro);

?Exames e análises recentes;

?Medicação que esteja a tomar;

?Um saco pequeno com roupão, pijama ou camisa de dormir, sapatos de quarto, roupa 

interior, produtos de higiene pessoal e roupa adequada para o dia da alta.

?Alimentos, bebidas, tabaco e outras 

substâncias que se deteriorem à 

temperatura ambiente e que não são 

adequados ao seu processo de 

tratamento;

?Dinheiro, cheques, jóias e outros 

objectos de valor. Caso não tenha a 

quem entregar os seus bens, fale com 

o enfermeiro. Este tomará as devidas 

diligências para que fiquem guar-

dados em local seguro.

INTERNAMENTOINTERNAMENTO
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?A alta é-lhe comunicada pelo seu médico assistente. Só a ele compete a decisão da data 

em que deixará o Hospital.

?A alta será programada consigo e com a sua família com a devida antecedência para que, 

em conjunto, possam preparar a sua saída do hospital e o regresso a casa.

?Relatório médico da alta, para entregar ao seu médico de  família;

?Relatório de enfermagem, para entregar ao seu enfermeiro do Centro de Saúde;

?Marcação de consultas e exames posteriores (se aplicável);

?Receitas dos medicamentos;

?Certificado de incapacidade temporária (baixa médica ou atestado);

?Objectos pessoais que trouxe para o hospital.

LEVAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS:LEVAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS:

ALTA DO 

INTERNAMENTO

ALTA DO 

INTERNAMENTO
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A Consulta Externa funciona em regime de acesso por referência do médico de família ou do 

próprio hospital (Urgência, Internamento e Consulta).

Após a recepção do pedido, o médico triador da especialidade efectua a triagem,       

atribuindo-lhe um grau de prioridade adequado à informação clínica.

Marcada a consulta, o doente será avisado, por carta ou por telefone, da data e hora da 

mesma. A marcação das consultas subsequentes são efectuadas pelo médico da 

especialidade hospitalar.

HORÁRIO

De segunda a sexta-feira das 8 às 20 horas.

CONSULTA EXTERNACONSULTA EXTERNA

MEIOS COMPLEMENTARES DE DIAGNÓSTICO 

E TERAPÊUTICA

MEIOS COMPLEMENTARES DE DIAGNÓSTICO 

E TERAPÊUTICA
Para realizar um meio complementar de diagnóstico e terapêutica (análise clínica, exame de 

imagiologia, endoscopia e fisioterapia) deve ser referenciado pelo seu médico assistente (do 

hospital ou centro de saúde).

Vai ser-lhe indicada a hora e o local do exame. 

Importante: Cumpra as indicações de preparação (jejum, etc...).

HORÁRIO: 

De segunda a sexta-feira das 8 às 20 horas.



Todos os dias existem doentes com anemia, doentes que vão ser 

submetidos a cirurgias, doentes acidentados com hemorragias, 

doentes oncológicos que fazem quimioterapia, doentes transplantados 

e muitos outros que necessitam de fazer tratamento com componentes 

sanguíneos.

Tratando-se de um bem escasso, o Serviço de Imunohemoterapia 

apela à dádiva de sangue.

Localização: Piso 0 

SERVIÇO DE IMUNOHEMOTERAPIASERVIÇO DE IMUNOHEMOTERAPIA

HORÁRIO DE DADORESHORÁRIO DE DADORES

Segunda e Quinta: 

9h30 - 12h30 | 14h30 - 19h

Terça: 

09h30-12h30  I  14h30 - 16h

Quarta: 

9h30-12h30

Sexta: 

14h30 - 16h



SERVIÇO DE URGÊNCIASERVIÇO DE URGÊNCIA

No Hospital José Joaquim Fernandes de Beja o atendimento no Serviço de Urgência obedece 

aos critérios de prioridade do Protocolo de Triagem de Manchester. 

Isto significa que os utentes que recorrem a este Serviço são atendidos de acordo com a 

prioridade e gravidade clínica do seu caso e não por ordem de chegada.

Não se esqueça: Após a alta, ao abandonar o Serviço de Urgência, dirija-se sempre ao posto 

administrativo para validar os documentos que lhe foram entregues e regularizar as taxas 

moderadoras.

Só se deve dirigir ao Serviço de Urgência em situações de emergência (112)

 ou por indicação do seu Médico de Família.

 



No Gabinete do Cidadão pode obter informações acerca dos seus direitos e deveres em 

relação aos serviços de saúde.

Pode ainda apresentar sugestões/opiniões relativas ao funcionamento dos Serviços ou 

expor a sua reclamação acerca da prestação dos cuidados de saúde, organização dos 

Serviços e comportamento dos funcionários.

Ao Gabinete do Cidadão compete a recepção, tratamento e resolução de todas as exposições 

entradas no hospital e centros de saúde que constituem a Unidade Local de Saúde do Baixo 

Alentejo.

Segunda a sexta-feira das 9h às 17h00m.

(Piso 0 do Hospital de Beja)

Email: gu@ulsba.min-saude.pt

HORÁRIO DE ATENDIMENTO:HORÁRIO DE ATENDIMENTO:

GABINETE DO CIDADÃOGABINETE DO CIDADÃO GUIA DO UTENTE 



?

?

?

?

?

?

Cartão de beneficiário do SNS (cartão de utente) e, se tiver, o cartão de beneficiário de 

subsistema (ADSE ou outro);

Cartão de cidadão ou bilhete de identidade e cartão de contribuinte;

Em caso de Consulta Externa, é necessário o documento comprovativo de marcação de 

consulta emitido pelo Hospital;

Exames ou análises recentes e úteis para a avaliação do médico;

Medicação que está a tomar;

Caso esteja isento de taxas moderadoras, não se esqueça do comprovativo de isenção 

válido. 

O QUE TRAZER 

QUANDO VEM 

AO HOSPITAL?

O QUE TRAZER 

QUANDO VEM 

AO HOSPITAL?
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O QUE NÃO DEVE TRAZER QUANDO VEM AO 

HOSPITAL?

O QUE NÃO DEVE TRAZER QUANDO VEM AO 

HOSPITAL?

No momento do internamento, vinda à consulta, realização de exames e tratamentos ou 

mesmo na entrada no Serviço de Urgência, não deve trazer objectos pessoais de valor, 

cheques, jóias e dinheiro.

Se estiver acompanhado, entregue os seus bens à pessoa que o acompanha. Caso     

contrário, avise o enfermeiro que o atende que tomará as diligências necessárias para que 

os seus bens fiquem guardados em local seguro.

O HOSPITAL NÃO SE RESPONSABILIZA PELOS BENS 

QUE NÃO LHE FORAM CONFIADOS!



SEGURANÇA DOS BEBÉSSEGURANÇA DOS BEBÉS

A Maternidade do Hospital José Joaquim Fernandes dispõe da mais recente tecnologia e 

equipamento para garantia da segurança dos bebés.  

Ainda assim, o seu contributo é fundamental!

Por isso, pedimos a compreensão dos familiares e amigos, no sentido do cumprimento das 

indicações dadas pelos profissionais dos Serviços de Obstetrícia e de Pediatria e Unidade de           

Neonatologia, nomeadamente no que se refere ao pedido de identificação e à restrição dos 

acessos.

Pedimos, igualmente, o respeito pelo horário da visita e pela limitação do número de 

pessoas presentes na enfermaria.

Aos pais solicita-se o cumprimento dos procedimentos indicados pelos profissionais no 

momento da alta hospitalar.
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INFORMAÇÕES SOBRE O DOENTE

SERVIÇO SOCIAL

ASSISTÊNCIA RELIGIOSA

INFORMAÇÕES SOBRE O DOENTE

SERVIÇO SOCIAL

ASSISTÊNCIA RELIGIOSA

Sugere-se que a família centralize num dos seus elementos toda a informação acerca do 

tratamento ao doente, ou seja, que haja um único interlocutor entre a família e a equipa 

prestadora de cuidados de saúde.

Para preservar a confidencialidade e a segurança da informação, nunca solicite informação 

clínica por telefone.

O Serviço Social faz parte integrante da equipa prestadora de cuidados de saúde, sendo um 

elo de ligação entre o utente, a família, a equipa terapêutica e a comunidade.

Se estiver internado ou a ser seguido em consulta saiba que pode falar com a assistente 

social. O Gabinete de Serviço Social situa-se no piso 0,  junto à Endoscopia. 

No Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental também poderá falar com a assistente 

social, caso esteja a ser seguido por esta especialidade.

Horário: Dias úteis das 9h às 17 horas .

Na Instituição existe um capelão que presta apoio religioso católico no internamento. 

Poderá, sempre que desejar, solicitar a sua presença ao enfermeiro.

Caso professe outra confissão religiosa, pode receber assistência espiritual do 

representante da sua religião. Os contactos estão disponíveis nos respectivos serviços de 

internamento, podendo  solicitá-los ao enfermeiro.



DIREITOS DOS DOENTESDIREITOS DOS DOENTES

?O doente tem o direito a ser tratado no respeito pela dignidade humana.

?O doente tem direito ao respeito pelas suas convicções culturais, filosóficas e religiosas.

?O doente tem direito a receber os cuidados apropriados ao seu estado de saúde, no âmbito 

dos cuidados preventivos, curativos, de reabilitação e terminais.

?O doente tem direito à prestação de cuidados continuados.

?O doente tem direito a ser informado acerca dos serviços de saúde existentes, suas 

competências e níveis de cuidado.

?O doente tem direito a ser informado sobre a sua situação de saúde.

?O doente tem direito a obter uma segunda opinião sobre a sua situação de saúde.

?O doente tem direito a dar ou a recusar o seu consentimento, antes de qualquer acto 

médico ou participação em investigação e ensino clínico.

?O doente tem direito à confidencialidade de toda a informação clínica e elementos 

identificativos que lhe respeitam.
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?O doente tem direito de acesso aos dados registados no seu processo clínico.

?O doente tem direito à privacidade na prestação de todo e qualquer acto médico.

?O doente tem direito, por si ou por quem o represente, a apresentar sugestões e 

reclamações.

?O doente tem o dever de zelar pelo seu estado de saúde.

?O doente tem o dever de fornecer aos profissionais de saúde todas as informações 

necessárias para obtenção de um correcto diagnóstico e adequado tratamento.

?O doente tem o dever de respeitar os direitos dos outros doentes.

?O doente tem o dever de colaborar com os profissionais de saúde, respeitando as 

indicações que lhe são recomendadas e, por si, livremente aceites.

?O doente tem o dever de respeitar as regras de funcionamento dos serviços de saúde. 

?O doente tem o dever de utilizar os serviços de saúde de forma apropriada e de colaborar 

activamente na redução de gastos desnecessários.

Ao doente deve ser prestada a informação adequada quanto ao objectivo e à natureza da 

intervenção, bem como às suas consequências e riscos, de modo a que este possa dar ou 

recusar o seu consentimento (escrito ou verbal).

DEVERES DOS DOENTES

CONSENTIMENTO INFORMADO

DEVERES DOS DOENTES

CONSENTIMENTO INFORMADO



Rua Dr. António Fernando Covas Lima 
7801-849 Beja, Portugal
Tel: (+351) 284 310 200 . Fax: (+351) 284 322 747
geral@ulsba.min-saude.pt 
www.ulsba.min-saude.pt

SEDE ULSBA:

out 2016
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