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Gabinete do cidadão

Guia de Acolhimento dos Utentes do IOGP

O Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto

Estimado Utente, Bem-vindo!

O Guia de Acolhimento do Utente, é um instrumento de informação que disponibiliza um conjunto

de indicações úteis, que permitem facilitar o primeiro contato do utente com a instituição e com a

equipa de Saúde. Ajuda-lo a facilitar o acolhimento na lnstituiço.

É nossa missão realizar os melhores cuidados de saúde durante todo o processo de tratamento e

reabilitação da saúde Visual, numa perspetiva de proximidade e disponibilidade, no total respeito

pela dignidade da Pessoa e da limitação.

Promovendo cuidados de saúde de excelência e a humanizaço contínua desses mesmos cuidados

de saúde.

A qualidade na prestação de cuidados de saúde e a segurança do doente são a nossa prioridade.

O Conselho diretivo do IOGP 1 2021

http://www.institutogamapinto.com

íiuI

j)í___
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Gabinete do cidadão

Guïa de Acolhimento dos Utentes do IOGP

1. Enquadramento

Situado no centro de Lisboa, num espaço nobre, o Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto é o

único Hospital de Oftalmologia público existente no país.(A sua criação remonta ao século XIX, nos

reinados de D. Luiz e D. Carlos 1).

As sucessivas renovações das instalações foram acompanhando as inovações tecnológicas e
científicas, e hoje em dia, assume-se como uma referência nacional no tratamento das diferentes

especialidades em oftalmologia, integrando uma equipa de profissionais de excelência com uma

sólida experiência.

O Instituto oferece cuidados oftalmológicos na área de Lisboa e Vale do Tejo, acolhendo,

mensalmente, mais de 4 milhares de utentes para Consultas, Exames, Tratamentos e Cirurgias.

Mais de 20% dos nossos utentes vem de outras regiões do Pais.

Com um serviço de excelência, o Instituto cumpre todas as orientações do Programa Nacional para

a Saúde da Visão. Orientado para o utente e para a comunidade pauta-se por valores que seguem

uma cultura de qualidade e excelência. O conhecimento, a prática, a experiência e o empenho dos

profissionais constituem o ativo mais valioso do Instituto ao serviço das necessidades da

comunidade, contribuindo fortemente para a melhoria da qualidade de vida dos seus utentes.

O IOGP, assume-se como centro de referência, na organização assistencial, na formação de

profissionais, na investigação e inovação na prestação de cuidados de saúde oftalmológicos.

Colabora com outras instituições na formação de profissionais afetos à prestação de cuidados de

saúde do foro oftalmológico, promove a realização ações de formação, qualificação e
aperfeiçoamento dos seus profissionais.

Missão

Prestar serviços de saúde de qualidade, no âmbito da Saúde da Visão, designadamente através do

desenvolvimento de técnicas diferenciadas (centradas na patologia ocular e saúde da Visão).

Constituindo-se como uma referência técnica e científica nos cuidados prestados nas vertentes de
prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e nos domínios da formação pré e pós-graduada e

na investigação, promovendo a motivação dos profissionais, adequando os recursos disponíveis às

necessidades da comunidade e cumprindo o Programa Nacional para a Saúde da Visão na sua área

de intervenção.
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Gabinete do cidadão

Guia de Acolhimento dos Utentes do IOGP

Visão

Promover um serviço de referência para o desenvolvimento da investigação, formação, diagnóstico

e tratamento da patologia do sistema visual, contribuindo para a disseminação do conhecimento e

prestando um serviço de excelência nestes domínios.

Valores

Fundados numa cultura de qualidade e desempenho centrados na orientação para o

utente/comunidade, designadamente:

Integridade: Ética, inovação e decisão baseada em evidência constituem as linhas de orientação

nos serviços, garantindo a acessibilidade e a efetividade dos cuidados prestados ao utente.

Organização: A dinâmica organizacional desenvolve-se numa abordagem de processos de

prestação de cuidados, afetação eficiente de recursos, gestão participada e melhoria contínua do

desempenho e das competências.

Ganhos em Saúde: O nosso compromisso perante a comunidade assenta na obtenção de

resultados em saúde, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida do cidadão.

Proficiência: O conhecimento, a prática, a experiência e empenho dos profissionais constituem o

ativo mais valioso do Instituto ao serviço das necessidades da comunidade.

Utiliza a mais elevada capacidade logística e de equipamentos de diagnóstico e tratamento, com

profissionais altamente diferenciados na prestação de cuidados clínicos aos utentes com patologia

da Visão.

Os profissionais contribuem para a Missão do Gama Pinto, isto é, trabalham para que o Instituto

seja um exemplo de serviço público, de inovação e qualificação, sempre em atualização contínua do

conhecimento científico.

O Instituto dispõe de um vasto conjunto de gabinetes de consulta, salas de exames e de

tratamentos médicos e de enfermagem.

Os espaços de consultas situam-se no l2piso e 32 piso, o bloco operatório encontra-se situado no

22 piso.
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Gabinete do cidadão

2. Localização geográfica

Como Chegar

Guia de Acolhimento dos Utentes do IOGP

O IOGP está situado na zona urbana antiga, no centro da Cidade de Lisboa, na freguesia de Santo

António, em Lisboa.

Rua do Passadiço, 37

1150-253 Lisboa

Nota: A porta desta entrada encerra às 17h

3. Acessos

Travessa Larga, 2

1169-019 Lisboa

Nota: Após as 17h a saída de utentes é realizada

por esta entrada

1

Rede de transportes

3.1 Autocarros

• Av. da Liberdade - 36, 44, 702, 709, 711, 732, 745
• Rua Luciano Cordeiro - 723, 30
• Na Av. da Liberdade, junto ao Teatro Tivoli virar para a R. de Manuel de Jesus Coelho

total do percurso a pé — 350 metro, próximo da R. de Santa Marta

Entrada dos Utentes:
Entrada principal
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Gabinete do cidadão

Guia de Acolhimento dos Utentes do IOGP

3.2 Metro

• Linha Azul, Estação Avenida (saída Teatro Tívoli)

*jm$r j ÷

iC.d*Sød* T*,*so dIç

Estação saída Metro 1 Avenida

Percurso a pé

Deve seguir pela rua lateral do Teatro Tivoli, R. de Manuel de Jesus Coelho, continuar para a rua de

Santa Marta e a poucos metros deve virar à direita para a Travessa Larga e subir (uma rua de

acentuada inclinação) e no cimo da mesma virar à esquerda e encontra a porta principal do

Instituto.

3.3 Táxis - Praça de Táxis

• Rua de Santa Marta (frente ao Hospital de Santa Marta)

• Rua Luciano Cordeiro (junto à entrada principal do Hospital dos Capuchos)

3.4 Viaturas Particulares

O IOGP, não dispõe de parque de estacionamento para os utentes, o que existe disponível nas

imediações do mesmo é pago (parquímetros). Existem ainda dois parques próximos: um na rua

Rodrigues Sampaio e um parque subterrâneo, do hotel Tivoli.
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Gabinete do cidadão

4. Atividade Clínica

Guia de Acolhimento dos Utentes do IOGP

Acesso e Referenciaç5o

O acesso a consulta no IOGP é efetuado por referenciaço dos centros de saúde/médico de famílïa,

através de uma plataforma informática.

4.1 Consultas médicas

e

O IOGP, disponibiliza cuidados de saúde na área das consultas médicas e cirurgia ambulatória:

através de uma equipa multidisciplinar com profissionais médicos, enfermeiros, TSDT.

Disponibiliza ainda outras consultas: Psicologia, Serviço Social e psicomotricismo na área da

Orientaçào/Mobilidade

Antes da c,nsulta:

A informação sobre a data e hora da consulta é habitualmente enviada por carta para a morada do

utente, (indicada no sistema informático). Nesse sentido deverá sempre confirmar, junto do

Centro de Saúde, se os dados estão devidamente atualizados. Poderá também receber

adicionalmente uma mensagem escrita resumida, no telemóvel (48 horas antes).

Caso não possa comparecer à consulta, deve comunicá-lo aos serviços atempadamente,

através e-mali: consultas.igpinto.min-saude.pt ou do telefone 21 3556 749

• No dia da consulta:

A entrada (para as consultas) é efetuada pela portaria da Rua do Passadiço n2 37, estando

disponíveis cadeiras de rodas e plataforma elevatória, para utentes com mobilidade reduzida.

Se necessitar de uma cadeira de rodas pode solicitar ao segurança presente na portaria.

Ir
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Gabinete do cidadão

Guia de Acolhimento dos Utentes do IOGP

Importante:

1. Trazer a convocatória para se confirmarem os seguintes dados:

- Denominação da consulta e nome do médico;

- Data e hora agendada (com indicação para comparecer 15 mm. antes).

2. Ter consigo os documentos de identificação:

-Cartão de utente do Serviço Nacional de Saúde;

-Cartão de beneficiário e bilhete de identidade ou cartão do cidadão.

3. Trazer exames recentes ou relatórios clínicos que eventualmente tenha em sua posse e a lista de

medicamentos que se encontra a utilizar.

4. Dirigir-se aos quiosques de efetivação de consultas para retirar a senha respetiva, seguindo as

orientações que aí lhe forem dadas e aguardar na sala de espera a chamada.

Independente do tipo de consulta recomenda-se que venha sempre acompanhado.

• No final da consulta:

Em caso de necessidade de marcação de nova consulta, efetuar o pagamento da taxa moderadora,

carimbar quaisquer requisições, ou caso necessite de informação adicional, dirija-se ao quiosque,

retire uma senha R - “Retorno” e aguarde na sala de espera a chamada.

As declarações de presença poderão ser solicitadas através dos quiosques não sendo necessária a

ida ao Balcão de Admissão de Doentes.
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Gabinete do cidado

Guia de Acolhimento dos Utentes do IOGP

5.Outras Consultas

5.1 Consulta de Enfermagem

Esta consulta tem como objetivo a avaliação do utente na sua globalidade, procurando identificar

fatores de risco, que comprometam a saúde no seu todo e a saúde da visão em particular.

Essa avaliação, passa por uma tentativa de consciencializaço do utente para a sua situação de

saúde, contribuindo para o aumento do conhecimento sobre os fatores de risco que algumas

patologias representam, quando no controlada, podendo conduzir facilmente à cegueira; Daí a

necessidade de se envolver e responsabilizar o utente pelo seu processo de saúde, na tentativa de

o ajudar a encontrar estratégias que permitam a minimizaço ou eliminação dos riscos,

fornecendo-lhe informação necessária para o ajudar a melhorar a sua qualidade de vida.

5.2 Consulta de Serviço social

O Serviço Social, presta cuidados psicossociais aos utentes e famílias acompanhados no IOGP.

• Promove o aconselhamento, a informação e orientação nomeadamente no acesso aos

direitos e recursos sociais (grau incapacidade, transportes, prestações da segurança social e

informação sobre a rede formal da comunidade);

• Realiza uma intervenção de mediação entre o utente, a família e a equipa de cuidados

clínicos, na dimensão multidisciplinar e interdisciplinar;

• Promove a articulação interinstitucional para resolução das situações Sociais em

acompanhamento com a comunidade de residência do utente;

• Desenvolve uma abordagem compreensiva, tendo em consideração a vulnerabilidade, a

vivência da doença, a sua história individual do utente, no respeito pela pessoa e pela sua

dignidade, no contexto de doença.
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Guia de Acolhimento dos Utentes do IOGP

5.3 Consulta de Psicologia

Esta consulta dirige-se aos pacientes que sintam ou apresentem sinais de desconforto e

sofrimento psicológico, que foram originados por doença oftalmológica mais ou menos grave;

ou então que já existam antes desta e sejam agravados por ela. Promovendo a ajuda através da

Psicoterapia de Suporte e, se for o caso, ajudar a reestabelecer o seu bem-estar e equilíbrio

emocional face ao impacto de situações oftalmológicas e outras adversas, reduzir

sintomatologia de ansiedade e depressão que sente e que o(a) tem estado a afetar e prevenir o

surgimento de situações mais complexas e com maiores riscos.

Orientação vocacional e desenvolvimento de carteira

Ajudar as pessoas com Baixa Visão ou cegueira a fundamentarem as suas escolhas e decisões

vocacionais. Damos grande relevância à fundamentação pelo jovem das escolhas quer da via

pela qual faz o ensino secundário, quer de uma formação e posterior profissão. O objetivo é

que o projeto final compatibilize o mais possível as características psicológicas do jovem, as

características da sua situação visual e a realidade do mundo laboral.

5.4 Consulta de Psicomotricidade

Consulta realizada por uma Psicomotricista, integrada na área da Orientação/Mobilidade da

consulta de Baixa-Visão, vocacionada para a avaliação, prescrição e intervenção educativo-

terapêutica relacionada com a locomoção das pessoas com baixa visão ou cegueira.

Nesta área são trabalhados conceitos, capacidades e técnicas necessários para que os nossos

utentes com Deficiência visual possam deslocar-se de uma forma segura, eficiente e

harmoniosa em qualquer tipo de envolvimento e em todas as situações com as quais se

deparam. Promove-se a aceitação da Bengala Branca e de todas as ajudas à

Orientação/Mobilidade. É criado um novo projeto de vida, assente na

autonomia/independência prática, que se estende a todas as áreas (pessoal e profissional).

Para além desta dimensão, a psicomotricista dá também apoio à área das Ajudas Técnicas/

Produtos de apoio e ainda às áreas das Atividades Básicas de Vida Diária e Atividades

Instrumentais de Vida Diária.
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Guia de Acolhimento dos Utentes do IOGP

6. Meios complementares de diagnóstico e tratamento

de exames

Os exames são efetuados mediante:

• Pedidos Internos -realizados por encaminhamento médico;

• Pedidos Externos-realizados através de apresentação de Termo de Responsabilidade e

informação clínica necessária à elaboração do exame.

Pata marcação destes exames externos poderá:

• Enviar (termo de responsabilidade, informação clínica e fotocópia do documento de

identificação), via e-mail para o serviço de Gestão de doentes ou entregar

presencialmente a documentação no serviço de Admissõo de Doentes, ou ainda enviar

por correio.

Importante:

Deve trazer os documentos originais no dia da realização do exame.

• No dia da realização do exame:

O circuito dos exames é idêntico ao da consulta, devendo o utente trazer consigo a respetiva

convocatória e selecionar nos quiosques a senha “E” (exames), de forma a ser devidamente

chamado ao balcão de Admissão de Doentes.

2

3

7

1 O
11

• D -

O IOGP, dispõe de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica que abrangem várias áreas
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Gabinete do cidadão

7.Cirurgia de Ambulatório

Guia de Acolhimento dos Utentes do IOGP

Atualmente o utente têm de realizar teste de Covid 19, 48h antes do dia da cirurgia.

O IOGP, no tem regime de internamento.

Importante:

Para realizar cirurgia ambulatória, o utente tem de ter sempre um acompanhante e recomenda-se

que permaneça acompanhado nas 48h após a cirurgia.

Caso no seja possível ter acompanhante no pode realizar cirurgia no IOGP tendo de ser

transferido para um hospital com internamento de forma que possam ser assegurados os

cuidados após a cirurgia.

No dia da cirurgia:

O utente e a pessoa que acompanha deverão aguardar na sala de espera até serem chamados por

um assistente operacional que os encaminhará para a admissão no Bloco Operatório (piso 2).

O acompanhante poderá estar presente até ao momento da entrada do utente no Bloco

operatório. Contudo a Iimitaço decorrente da situação pandémica pode obrigar a que o

acompanhante aguarde no exterior do edifício.

Na área de admissão ao Bloco Operatório o utente será acolhido e identificado por um Enfermeiro

com o objetivo de confirmar se estão reunidas as condições necessárias para a realização da

cirurgia programada. Após a sua confirmação o utente será encaminhado para a zona de transfer

para entrada no Bloco Operatório.

• No fim da cirurgia:

Esclarecer todas as dúvidas junto do médico e/ou enfermeiro

No IOGP so efetuadas intervenções cirúrgicas em regime ambulatório.
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• Informar sobre as recomendações do pós-operatório relativas à intervenção cirúrgica a que

foi submetido

• Dar todas as informações necessárias para reconhecer sinais e sintomas considerados

normais no pós-operatório da intervenção cirúrgica

• Disponibilizar os números de contato em caso de necessidade ou dúvidas

• Facultar a Nota de Alta, o documento comprovativo da marcação de consulta (dia seguinte

ou outras datas de acordo com a cirurgia realizada), bem como eventuais pedidos de

declaração de presença.

8.Gabinete do Cidadão

O Gabinete do Cidadão,

‘ Promove o exercício da cidadania e a participação dos utentes nos cuidados de saúde. Tem por

função receber as reclamações, sugestões e opiniões dos utentes, constituindo-se assim,

simultaneamente um instrumento de gestão dos serviços e um meio de defesa dos cidadãos.

(Decreto-Lei n.2 126/2014 de 22 de agosto).

São atribuições do Gabinete do Cidadão:

• Informar os utentes dos seus direitos e deveres

• Receber as reclamações sobre o funcionamento dos Serviços, desempenho e urbanidade

dos profissionais de saúde

• Redigir as reclamações orais, quando os reclamantes não possam fazê-lo

• Receber sugestões dos utentes

• Promover e divulgar o Gabinete do Cidadão

• Facilitar a acessibilidade ao livro de reclamações
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Guïa de Acolhimento dos Utentes do IOGP

A opinião dos nossos utentes é muito importante para o IOGP, no sentido de promover um

melhor serviço público na realização de cuidados de saúde de excelência e respostas atempadas

às necessidades dos seus utilizadores, contribuindo assim para melhoria do acesso aos cuidados

de saúde e à qualidade dos mesmos.

Ainda no sentido da melhoria contínua da qualidade de cuidados prestados, informamos que

realizamos anualmente um questionário de avaliação da satisfaç5o dos utentes.

Colabore connosco!

Pode apresentar a sua exposição através dos seguintes meios:

a Presencialmente

• Carta

• Fax

• E-mau

a Livro de Reclamações
a Livro de Elogios
a Portal da Queixa

• Portal da Entidade Reguladora da Saúde
a Site do IOGP

9. Direito dos utentes dos Serviços de Saúde

• Direito de escolha

• Direito ao consentimento ou recusa

• Direito à adequação da prestação dos cuidados de saúde

• Direito à proteção dos dados pessoais da vida privada

• Direito ao sigilo dos dados pessoais

• Direito à informação

• Direito à assistência espiritual e religiosa

• Direito a reclamar e apresentar queixa

• Direito de associação

• Direito dos menores e incapazes terem representantes legais

• Direito ao acompanhamento

O utente dos serviços de saúde

1- Deve respeitar os direitos de outros utentes, e dos profissionais de saúde com os quais se
relacione.

2- Deve respeitar as regras de organização e funcionamento dos serviços e estabelecimentos de

saúde.

3- Deve colaborar com os profissionais de saúde em todos os aspetos relativos à sua situação.
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Gabinete do cidadão

Guia de Acolhimento dos Utentes do IOGP

4- Deve pagar os encargos que derivem da prestação dos cuidados de saúde, quando for caso

disso. (Lei n.-° 15/2014, de 21 de março, Direitos e deveres do utente dos serviços de saúde)

10. Serviços de Apoio

O IOGP- disponibiliza serviços de apoio aos utentes localizados no Piso 1 e no Piso 3,

nomeadamente:

• Telefone Público

• Máquinas de Vending (snacks e bebidas)

• 0Serviço de Bar e refeitório no piso 1 (Aberto das 8h00 às 17h00)

Vïsfte o nosso jardim
Onde pode aguardar em Segurança

Entrada Travessa Larga
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11. Localização dos Serviços por Pisos

Piso O

Arquivo

PISO 1
Consulta Externa:

Consulta de Estrabismo/Oftalmologia Pediátrica

Consulta de oftalmologia geral

Consulta de Glaucoma

Consulta de Sub-Visão

Consulta de Psicologia

Admissão de doentes

Secretariado das consultas
Secretariado da cirurgia

Gabinete do Cidadão 1 Serviço Social

MCDT-Exames (gabinete 33)

PISO 2
Conselho Diretivo

Direção Clínica

Direção de Enfermagem

Bloco Operatório

Piso 3
Consulta de Enfermagem Pré-Operatório

Consulta de Enfermagem de Diabetes

Consulta de Anestesia

Consulta Medicina Interna / Diabetes

Gabinete da Sub-Visão

Consulta de Genética
Consulta de Córnea

Consulta de Cirurgia Refrativa

Consulta de Retina

Laser
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12. Contatar a Instituição

Guia de Acolhimento dos Utentes do IOGP

Geral

21 355 30 60

Conselho Diretivo

213553069

administracao@gpinto.min-saude.pt

Gabinete de Enfermagem

213553064

Secretariado das Consultas

21 3556 749
consultas@igpinto.n,in•saudept

Secretariado da Cirurgia

966 378 938 121 356 6744

cirurgias@igpinto.min-saude.pt

Secretariado das injeções Intravítreas

213553076

Serviços Financeiros

servicosfinanceiros@igpinto . min-saude .pt

Gabinete do Cidadão

21 355 30 61

gabinete.cidadão @igpinto,rnin-saude.pt

Gabinete de Comunicação

gabinete.comunicação@igpinto.min-saude.pt
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Gabinete do cidadão

Guia de Acolhimento dos Utentes do IOGP

Links informativos:

Direção Geral de Saúde

https://www.dgs.pt/paginas-de-sjstema/saude-de-a-a-z/djreitos-dos-doentes.aspx

https://www.dgs.pt/pns-e-programas/programas-de-saude/saude-da-visao.aspx

Portal da saúde

https://www.sns.gov.pt

Entidade Reguladora da Saúde (ERS)

https://www.ers.pt/pt/utentes/direitos-e-deveres-dos-utentes/

IOGP

http://www.institutogamapinto.com
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