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O Gabinete de Serviço Social dispõe de uma Assistente Social e pontualmente de estagiários da mesma licenciatura.

O seu objectivo encontra-se acima de tudo na promoção do bem-estar dos doentes/utentes, tentando acompanhar
abrangentemente e eficazmente os doentes no espaço hospitalar. Das funções deste gabinete podem destacar-se:

Atendimento personalizado de casos de carência social encaminhados ou recolhidos pelos Serviços dos HUC, por
instituições escolares, Instituto da Juventude, Instituto de Solidariedade Social, Juntas de Freguesia e através dos seus
associados, bem como casos de procura espontânea de carácter familiar ou individual, aos quais presta análise,
orientação, encaminhamento e resolução pontual.

Angariação de roupas pessoais (adulto, jovem, criança e bebé) e de quarto, utensílios domésticos, louça e mobiliário,
procedendo à sua classificação, tratamento, recuperação e armazenamento.

Angariação de alimentos (leites, farinhas, papas e outros), e de medicamentos que classifica, armazena e controla.

Atribuição de subsídios pontuais para medicamentos, próteses, transporte, alojamento e alimentação, estes
excepcionalmente

Distribuição individual, familiar ou Institucional dos produtos angariados.

Angariação Especial de "Enxovais de Bebé" a atribuir a casos de carência detectados nas maternidades Dr. Daniel de
Matos e Maternidade Prof. Bissaya Barreto, contando com a colaboração especial de alunos de Escolas do Ensino
Básico e Secundário, públicas e privadas do distrito de Coimbra e com a colaboração periódica de empresas comerciais
da região.

Cedência provisória de cadeiras de rodas, canadianas e bengalas a doentes necessitados, mediante requisição
fundamentada e controle responsabilizado.
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Levantamento nas enfermarias dos HUC da presença de estudantes em idade escolar obrigatória, crianças, mães solteiras
(maternidades), cidadãos estrangeiros e na generalidade de casos de carência social.

Orientação de alunos estagiários do ISMT/ITAP/ISBB

Orientação de estágios profissionais.

Coordenação do Gabinete de Voluntariado.

No Gabinete de Serviço Social foi integrado o Gabinete de Animação Sócio-cultural. A animação sócio-cultural compreende a
dinamização das salas de convívio de doentes internados e das salas de espera para doentes em consulta e tratamento.
Este gabinete ocupa-se também da realização de convívios, almoços e jantares para voluntários, sócios e amigos da
LAHUC.
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