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EXCELÊNCIA CLÍNICA EM DESTAQUE

João Ferreira
Presidente da Comissão Executiva

Um Bom Ano
Findo 2017 quero, em nome da Direção do Hospital,
felicitar todos os nossos profissionais, por mais
um ano fantástico em termos assistenciais no
Hospital de Braga. Apesar de vicissitudes várias,
podemos afirmar, com orgulho, que aumentámos
consideravelmente o número de primeiras
consultas, melhorando de forma significativa a
acessibilidade à população do Minho. Aumentámos
o número de cirurgias face a 2016, apesar do
impacto considerável, na atividade programada,
das sucessivas greves – nas diferentes categorias
profissionais - e aumentámos, ainda, o número de
sessões de ambulatório, com um reforço particular
na radioterapia, com a aquisição de um novo
acelerador linear.
É muito bom testemunhar estas conquistas
sabendo que são acompanhadas de um investimento
contínuo nos temas da segurança e qualidade.
Continuamos no topo das avaliações SINAS,
renovamos, com louvor, as Certificações Ambiental
e de Saúde e Segurança no Trabalho e mantemos o
nosso caminho, muito positivo, no STOP Infeção,
projeto nacional de boas práticas, promovido
pela Fundação Calouste Gulbenkian.Também ao
nível da satisfação dos utentes e colaboradores, os
resultados orgulham-nos por serem muito positivos
e seguirem uma trajetória ascendente. É, ainda,
muito gratificante ver o envolvimento de todos os
trabalhadores no Movimento Cuidar + e no alastrar
pelo nosso Hospital desta cultura de melhor
comunicação e serviço.
Muitos parabéns a toda a equipa HB!
Queremos celebrar com a população que nos procura,
todos os nossos parceiros e amigos estas vitórias
e conquistas do ano 2017. Para 2018, esperam-nos
novos desafios, para os quais, estou certo, podemos
continuar a contar com o empenho, talento e
competência desta grande equipa HB!
Muito obrigado e votos de um Excelente Ano de 2018.

O Hospital de Braga conquistou a classificação de “Excelência Clínica” em todas as
especialidades a que apresentou resultados no Sistema Nacional de Avaliação em Saúde
(SINAS). Em cinco das áreas avaliadas, designadamente Neurologia – AVC; Cirurgia
de Ambulatório; Obstetrícia - Partos e Cuidados Pré Natais; Unidade de Cuidados
Intensivos e Tromboembolismo Venoso no Internamento, o Hospital obteve Excelência
Clínica máxima - a classificação mais elevada. O SINAS atribuiu, ainda, excelência
clínica de nível 2 (duas estrelas) a Cardiologia; Ginecologia – Histerectomias; Ortopedia
- Artroplastia Anca e Joelho; Ortopedia - Cirurgia da Fratura Proximal do Fémur;
Pediatria – Pneumonia; Pediatria - Cuidados Neonatais; Cirurgia Geral - Cirurgia do
Cólon; Cirurgia Vascular Cirurgia de Revascularização
Arterial e Avaliação da Dor.
Estes resultados, nos quais
o Hospital de Braga não
apresenta qualquer área ou
especialidade com avaliação
negativa, e no qual aderiu
voluntariamente, reforça a
garantia de que os cuidados
de saúde são prestados com
qualidade e nas melhores
condições de segurança para
o doente.
Notícia

RECEBEMOS UMA CENTENA
DE JOVENS MÉDICOS
No início de janeiro, o
Hospital de Braga recebeu 63
médicos recém-licenciados
que vão frequentar o
Internato de Ano Comum
durante o ano de 2018 e
38 Internos de Formação
Específica que nos próximos
anos vão realizar a sua
especialidade.
A sessão de acolhimento
decorreu nos Auditórios
do Hospital e contou com a
presença de José Luís de Carvalho, Administrador Executivo do Hospital, Luís
Basto, Diretor do Internato Médico e Alberto Bessa Peixoto, Diretor Clínico que
juntamente com Narciso Oliveira do Serviço de Medicina Interna deram as boasvindas aos médicos e futuros especialistas que escolheram o Hospital de Braga
para realizar o seu internato.
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NOVA ARCADA
E EGED DERAM
MAIS BRILHO
AO NOSSO NATAL
Durante a época natalícia a Entrada
Principal ganhou um novo brilho com
a colocação da iluminação de Natal
nos passadiços. Esta iluminação, que
contou com o apoio do centro comercial
Nova Arcada e da Entidade Gestora do
Edifício do Hospital de Braga (EGED),
permitiu proporcionar um ambiente
mais caloroso e festivo a todos aqueles
que passaram pelo Hospital. Obrigado
por iluminarem o Natal dos nossos
utentes, seus familiares e profissionais
de saúde. Um bem-haja pelo gesto
meritório e solidário.
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VENCEDORES DO CONCURSO
DE ÁRVORES E PRESÉPIOS

JOVENS
SEMEARAM
SORRISOS

Os alunos do Curso de Comércio
Eletrónico do Instituto Politécnico do
Cávado e Ave rechearam o Projeto “Semear
Sorrisos” de bonecas, jogos, peluches
e outros brinquedos. Os estudantes
lançaram uma campanha de recolha de
brinquedos junto da comunidade escolar
para reverter a favor deste projeto que tem
vindo a multiplicar sorrisos em dezenas de
crianças e jovens carenciados que passam
pelo Hospital de Braga.
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BRAGA PARQUE
OFERECEU
BRINQUEDOS
1º Prémio Árvore de Natal
Unidade de Cuidados
Intermédios Cardíacos

2º Prémio Árvore de Natal
Serviço de Medicina Interna

3º prémio Árvore de Natal
Serviço de Saúde Ocupacional

1º Prémio Presépio
Direção de Planeamento, Direção de Manutenção
e Serviço de Psiquiatria

2º Prémio Presépio
Serviço de Medicina Física e de Reabilitação

3º Prémio Presépio
Serviço de Pediatria

Menção Honrosa
Serviço de Neurocirurgia

Newsletter do Hospital de Braga, periodicidade mensal, uma publicação da Direção de Comunicação e Sustentabilidade.

O Braga Parque fez com que o dia de
Natal dos utentes de palmo e meio da
Urgência Pediátrica se enchesse de
alegria. Durante o dia 25 de dezembro,
os profissionais de saúde do Hospital,
para além de prestarem cuidados de
saúde, puderam oferecer brinquedos
aos mais novos. Desde jogos a peluches,
foram vários os brinquedos que fizeram
as delícias de todos os que nesse dia
necessitaram de cuidados de saúde.
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IDOSOS MIMAM PREMATUROS
A Associação de Idosos do Centro Histórico de
Braga voltou a mimar os pequenos guerreiros da
Unidade de Neonatologia com a oferta de roupas
em crochê feitas à mão. Casacos, pantufas,
gorros e polvos de crochê de várias cores e
tamanhos são o resultado de vários meses de
trabalho e dedicação destes idosos bracarenses
que há já alguns anos colaboram com o Hospital
de Braga. Estas roupas irão permitir dar resposta a algumas situações sociais que surgem na
Unidade e desta forma garantir que os recém-nascidos passem a ter a roupa que necessitam.
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IKEA
ESPALHOU
ALEGRIA
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LIVROS PARA OS PEQUENOS UTENTES
Durante a época natalícia, as
crianças da Urgência Pediátrica
ganharam novas histórias para ler.
A Centésima Página entregou vários
livros aos profissionais deste serviço
que se encarregaram de distribuí-los
pelos pequenos utentes que no Natal
tiveram necessidade de recorrer
ao Hospital. Os livros de histórias
e aventuras adequados às diversas
idades trouxeram o entretenimento e a cultura até aos mais novos, proporcionandolhes momentos de criatividade, imaginação e lazer. Com esta ação, a livraria bracarense
pretendeu também dar-lhes um incentivo extra para desenvolverem, desde cedo, hábitos
regulares de leitura.
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JANEIRAS NA ENTRADA PRINCIPAL
A tradição cumpriu-se e cantaram-se os reis e
as janeiras no Hospital de Braga. A Associação
Juvenil “A Bogalha”, a Creche de Braga, o
Voluntariado do Hospital, o Centro D. João
Novais e Sousa e o Grupo de Cavaquinhos
e Cantares da Casa de Trás os Montes e
Alto Douro em Braga animaram a Entrada
Principal de 10 a 18 de janeiro.

Os colaboradores da IKEA Braga uniram-se e doaram cerca de 170 peluches às crianças do Hospital de Braga.
Nesta ação de solidariedade, desenvolvida pela Direção de Recursos Humanos da IKEA – Braga, os colaboradores
da marca sueca quiseram devolver sorrisos às crianças que, nos dias 24 e 25 de
dezembro, permaneceram na maternidade, internamento de Pediatria ou urgência pediátrica.
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FESTA DE REIS

Para dar as boas-vindas ao ano de 2018,
a Unidade de Neonatologia do Hospital
organizou, a 14 de janeiro, a Festa de
Reis. Este evento foi um momento de
convívio entre profissionais de saúde,
crianças que passaram pela Unidade e
respetivas famílias.
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NATAL NO HOSPITAL DE BRAGA
Entre 13 e 21 de dezembro, o Hospital de Braga desenvolveu uma programação de natal que
encheu de sorrisos, energia e boa disposição os utentes, familiares e profissionais de saúde.
Durante sete dias de programação, o Hospital recebeu 42 grupos artísticos da região que
proporcionaram mais de 40 horas de animação nos Internamentos, Consultas Externas,
Entrada Principal, Hospital de Dia, Nefrologia e Urgência. Foram mais de 400 pessoas
que de forma voluntária aceitaram o nosso convite para participar e animar o Natal do
Hospital de Braga.
A todas as instituições e grupos que nos apoiaram nesta época natalícia, o nosso
muito obrigado!
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OBRIGADO
PELO VOSSO APOIO:
Academia Apolo Braga
Academia Sénior Dr. Egas Moniz
Agrupamento de Escolas de Maximinos
Alunas de Música da Universidade do Minho
Associação Académica da Universidade
Do Minho
Associação Cultural e Festiva Sinos da Sé
Associação de Idosos do Centro Histórico
de Braga
Banda Filarmónica de Amares
Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva
Braga Parque
Braga Retail Center
Bruna Abreu
Centésima Página
Centro de Estudantes de Engenharia
Informática da Universidade do Minho
Conservatório de Música
Calouste Gulbenkian
Conservatório de Música de Vila Verde
Coop21 Especial
Coro Académico da Universidade do Minho
Entidade Gestora do Edifício
do Hospital de Braga
Escola de Dança Backstage
Eugénio Mendes Pinto
Gertal
Grupo Coral do Seminário de Fraião
Grupo de Cavaquinhos Ecos da Minha Terra
Grupo de Concertinas de Gualtar
Grupo de Cordas e Cantares de Santa Tecla
Hospital de Dia Psiquiátrico
Ikea Braga
Inês Almeida
INL – Laboratório Ibérico Internacional
de Nanotecnologia
Legião 501 Portugal
Maria João Pires
Nova Arcada
Núcleo de Arquitetura da Universidade
do Minho
Núcleo de Estudantes de Engenharia
Biológica da Universidade do Minho
Operação Nariz Vermelho
Projeto Pipeta
SC Braga
SC Braga/AAUM
Tatiana Alves
Tin.Bra
Tuna de Medicina da Universidade do Minho
Tuna Universitária do Minho
U.Dream
Universidade Sénior da Associação
Nacional de Professores

