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A VII edição do Hospital dos Bonequinhos no Hospital de Braga recebeu mais
de 1000 crianças. As crianças tiveram oportunidade de visitar o “hospital”
montado na Entrada Principal do Hospital de Braga, fazer o percurso
instalado e vivenciar ambientes de triagem, gabinete médico, bloco
operatório, entre outros, com o seu bonequinho. Este ano a iniciativa contou
pela primeira vez com as áreas de Optometria e Ciências da Visão e de
Psicologia, onde as crianças levaram o seu bonequinho a resolver problemas
relacionados. A iniciativa teve ainda como objectivo, uma vez mais, promover
a familiarização com o ambiente hospitalar e reduzir a ansiedade
característica dos pequenos utentes quando se deslocam ao hospital. Esta
edição, que contou com o apoio da Câmara Municipal de Braga, foi organizada
pelo Hospital de Braga, Núcleo de Estudantes de Medicina da Universidade
do Minho, Núcleo de Estudantes de Educação Básica da Universidade do
Minho, Associação de Estudantes da Escola Superior de Enfermagem
Calouste Gulbenkian da Universidade do Minho, Associação de Estudantes de
Psicologia da Universidade do Minho e Núcleo de Estudantes de Optometria
da Universidade do Minho.

Liga de Amigos realizou jantar solidário

A Liga de Amigos do Hospital de Braga organizou um jantar solidário
destinado a angariar fundos para a melhoria e humanização dos espaços de
convívio dos utentes internados. “A Nossa Sala” é o nome do projeto que tem
como objetivo a remodelação de 15 copas de internamento, de forma a que
estas se tornem espaços mais acolhedores e confortáveis para os utentes do
hospital. Para além do apoio da Liga de Amigos, esta iniciativa conta com o
apoio dos seguintes mecenas: BOassociados, BRAGALUX - Montagens
Eléctricas S.A, Colégio Dom Diogo de Sousa, DST group, Escola Secundária
Alberto Sampaio, ETMA Metal Parts, FUSTE, S.A., Grupo ABB - Alexandre
Barbosa Borges, Grupo Casais, Labina, Fundição Injestada, ONIRES,S.A,
PRIMAVERA Business Software Solutions, SC Braga, Simões, Lda e Torrestir.
A todos eles o nosso mais profundo agradecimento.

O Hospital de Braga está a reorganizar-se
em torno de um novo paradigma de gestão
pública: é pública a sua missão, a sua visão
estratégica e os objetivos concertados com
a tutela; mas também é pública a sua
obrigação para com as expetativas da
comunidade de referência, que se fidelizará
em torno do seu hospital, para a resposta às
suas necessidades em saúde.
Temos como certo que as organizações não
funcionam sem pessoas. Por isso queremos
que no Hospital de Braga, os colaboradores,
o valor e o potencial que representam, nos
múltiplos papéis de desempenho, no
acumulado de experiência e de saber que
todos os dias disponibilizam no serviço que
prestam, sejam um fator crítico de sucesso,
que esteja no centro da nossa estratégia
organizacional.
Estamos num período de mudança e cabenos agora a nós construir uma organização
moderna e de referência, de que nos
orgulhemos,
com
condições
de
sustentabilidade económica e financeira,
com capacidade e diferenciação técnica,
focada na nossa missão.
Nem tudo, no momento, estará bem, mas lá
chegaremos! Contamos com o capital
intelectual que temos, com a sua vontade,
participação e comprometimento, com as
propostas inovadoras e potenciadoras de
valor para o Hospital de Braga, para uma
nova cultura do conhecimento e de
desenvolvimento sustentado, ao serviço das
pessoas.
Estamos a entrar em pleno na quadra
natalícia, um tempo doce e cheio de
significado para as nossas vidas. Aproveito o
momento para desejar Boas Festas a todos
os profissionais e utentes, que tornam
grande esta instituição.
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Tertúlia "Olhar para a Cuidador"

Prematuridade assinalada com convívio
A Unidade de Cuidados Especiais Neonatais celebrou, a 17 de
novembro, o Dia da Prematuridade. Das várias atividades
planeadas destacou-se a exposição "Momentos", que retratou
momentos especiais vividos na Unidade com os pequenos
utentes e um lanche convívio que juntou crianças prematuras
que já passaram pela Unidade, suas famílias e profissionais de
saúde. O convívio teve lugar na Biblioteca do Hospital de Braga e
contou com a animação musical do grupo Tubabá.

De forma a assinalar o Dia do Cuidador, comemorado a 5 de
novembro, o Hospital de Braga promoveu a tertúlia “Olhar para o
Cuidador”, dirigida a cuidadores informais e profissionais da área
da saúde. A criação do Estatuto do Cuidador Informal, as respostas
existentes na sociedade, o trabalho de equipa entre os diferentes
profissionais de saúde, o desgaste psicológico e a articulação entre
a vida pessoal e profissional do cuidador, assim como a partilha na
primeira pessoa da experiência de ser cuidador informal, foram
alguns dos temas abordados neste evento. Num ambiente de
conversa descontraído. Elisabete Dias Pinheiro, Enfermeira Chefe
do Serviço de Ortopedia e Medicina Física e Reabilitação do
Hospital de Braga, moderou um painel de convidados que
contou com a presença de Ângela Gomes, Assistente Social do
Hospital de Braga, Pedro Morgado, Psiquiatra do Hospital de
Braga, Clara Afonso, Cuidadora Informal, Joana Araújo, Técnica de
Apoio Social na Câmara Municipal de Braga e Presidente da
Associação de Cuidadores Familiares e Amigos de Braga, Manuela
Martins e Carla Fernandes, da Escola Superior de Enfermagem do
Porto e coautoras do jogo de tabuleiro “Dar Voz aos Cuidadores”.

Abraços estão de regresso

Cinesiterapia Respiratória homenageou o
Cuidador Informal
Os profissionais da Cinesiterapia Respiratória, que integra o
Serviço de Medicina Física e Reabilitação, juntaram-se às
comemorações do Dia do Cuidador e homenagearam os “seus”
cuidadores pela fundamental parceria nos cuidados prestados aos
utentes seguidos no Hospital de Braga. O simples e sentido
tributo passou pela entrega de flores e mensagens de
agradecimento e de reconhecimento a todos os cuidadores que se
deslocam diariamente a esta área da consulta externa com os
seus entes queridos.

O Dia do Abraço está de regresso ao Hospital de Braga. Todos os
meses, dois mimos da Associação TinBra vão percorrer as salas
de espera da Consulta Externa e distribuir calorosos e
carinhosos abraços pelos utentes e profissionais de saúde. Esta
iniciativa, que se realiza na 2ª quarta-feira de cada mês, é mais
uma das medidas de humanização do Hospital de Braga que
pretende tornar o espaço hospitalar num local onde o carinho e
afeto são uma constante. Para além dos cuidados humanizados
desenvolvidos, diariamente, pelos profissionais de saúde, esta
ação tem como mote a distribuição de afetos. Porque um abraço
pode fazer toda a diferença.

U.DREAM visitou a Pediatria
A U.DREAM visitou as crianças e jovens internados no Serviço de
Pediatria do Hospital de Braga e desenvolveu diversas ações
lúdicas com o propósito de minimizar a passagem dos pequenos
utentes durante o seu período de internamento. A U.DREAM é
uma associação fundada em 2013, da qual fazem parte mais de
150 estudantes universitários de Braga, Porto e Aveiro, que se
define como “um projeto social autossustentável promovido por
estudantes que acreditam que podem mudar o mundo através da
atenção que dedicam ao outro, acreditando que a mudança
começa neles e na forma de estar em sociedade”. O nosso
agradecimento por contribuírem para alegrar o mundo das nossas
crianças e jovens internados.

"Agasalhos do Passado" em exposição
Durante o mês de novembro, o Hospital de Braga teve patente na
Entrada Principal, a exposição “Agasalhos do Passado”. Composta
pelos, outrora, chamados “Tapa Misérias”, esta exposição reuniu
peças únicas, com várias dezenas de anos, que representam
verdadeiros testemunhos de um passado não muito longínquo. Da
mostra fizeram parte 22 xailes feitos de diferentes materiais desde lã, carapinha, algodão, chita, libra, pelúcia, barra de seda e
fitas de seda – e incide principalmente sobre os xailes tradicionais
do século XIX. O xaile terá sido “adotado pela mulher do povo em
todo o seu esplendor porque, por muito pobre que fosse o trajar,
com um bom xaile eram encobertas as misérias”, segundo Nuno
Vilaça, proprietário desta coleção pessoal e profissional do
Hospital de Braga. Esta iniciativa integra-se num conjunto de
exposições mensais que decorrem na Entrada Principal do Hospital
de Braga, palco de exibições de artistas da região.

Empresas Dadoras

Recebemos alunos do ensino profissional

O Hospital de Braga realizou duas visitas de estudo para escolas
profissionais. Na primeira, a 22 de novembro, estudantes do 12º
ano do Curso Profissional de Técnico Auxiliar de Saúde da Escola
Secundária de Paços de Ferreira tiveram a oportunidade de
observar e conhecer alguns dos processos fundamentais na
prevenção de infeções hospitalares, tais como a lavagem,
inspeção, desinfeção, empacotamento e esterilização de vários
instrumentos e dispositivos, através de uma visita à Central de
Esterilização. Por sua vez, no dia 27 de novembro, recebemos uma
turma do Curso de Auxiliar de Saúde da Escola Profissional de
Braga. Nesta visita os estudantes foram recebidos pela
Coordenadora da VMER de Braga e pela Técnica Coordenadora
do Serviço de Imagiologia do Hospital. No final, foi realizada uma
visita orientada ao Serviço de Imagiologia. Estas ações integram o
Projeto "Visita o teu Hospital", da responsabilidade do Hospital de
Braga, que consiste na dinamização de visitas de estudo com o
objetivo de sensibilizar os mais jovens para questões de saúde,
assim como, dar a conhecer o Hospital de Braga.

Neurocirurgia Pediátrica em discussão
O Serviço de Neurocirurgia organizou a 30 de novembro uma
reunião clínica sob o tema "Neurocirurgia Pediátrica:
deformidades cranianas na primeira infância".
O encontro dirigido aos profissionais da área de Neurocirurgia e
de Pediatria, juntou vários especialistas em torno da discussão.
F3M

INL

Bosch

Associação Comercial de Braga

Voluntários trazem espírito natalício ao
Hospital

LK

O mês de novembro trouxe várias empresas da região, e seus
colaboradores, ao Banco de Sangue. Foi o caso da F3M, Bosch
Braga, INL, Associação Comercial de Braga e LK que deram o
exemplo e realizaram uma dádiva de sangue coletiva. A todos eles
agradecemos por continuarem a ajudar a salvar vidas.

Pelo segundo ano consecutivo o Voluntariado do Hospital de
Braga ajudou a decorar e iluminar as árvores de Natal presentes
nas várias entradas do hospital. O nosso agradecimento por
tornaram o Hospital de Braga mais natalício e acolhedor.

SEGUNDA-FEIRA | 16 DE DEZEMBRO
ENTRADA PRINCIPAL
• 11h | Exibição de Dança | Escola Backstage • 15h | Tuna de Medicina da Universidade do Minho
INTERNAMENTOS
• 10h30 | Piso 5 - Alas B, C e D | Momento Musical | Voluntariado do Hospital de Braga • 15h00 |Piso 2 - Alas B, C, D e E | Hora do
Conto "Dizer a Cidade" | Academia Sénior Dr. Egas Moniz • 15h30 | Ala de Psiquiatria | Tuna Universitária de Medicina
INTERNAMENTO DE PEDIATRIA
• 11h30 | (De)Coração em Coração, um Natal Mágico | U.DREAM • 15h30 | Visita da Mascote "Alfa" | Porto Editora
CONSULTA EXTERNA E POLO TECNOLÓGICO
• 10h - 13h | Consulta Externa e Urgência Pediátrica | Pai Natal e Duendes Brincalhões | Braga Retail Center
•10h - 13h | UCE Neonatais, UCIP e UC Neurocríticos | Alunos de Música da Universidade do Minho
• 15h | Receção Bloco Operatório e Radioterapia | Alunos de Música da Universidade do Minho

TERÇA-FEIRA | 17 DE DEZEMBRO
ENTRADA PRINCIPAL
• 11h | Grupo de Cavaquinhos "Ecos da Minha Terra"
INTERNAMENTOS
• 10h30 | Piso 2 - Alas B, C, D e E | Momento Musical | Voluntariado do Hospital de Braga
• 15h00 |Piso 4 - Alas B, C, D e E | Grupo de Cavaquinhos e Cantares da Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro em Braga
INTERNAMENTO DE PEDIATRIA
• 11h30 | Missão NERD | INL • 15h30 | Visita dos Jogadores do SC Braga/AAUM Futsal
CONSULTA EXTERNA E POLO TECNOLÓGICO
• 10h - 13h | Consulta Externa e Urgência Pediátrica | Pai Natal e Duendes Brincalhões | Braga Retail Center
• 10h - 13h | Momento Musical | Maria João Pires

QUARTA-FEIRA | 18 DE DEZEMBRO

ENTRADA PRINCIPAL
• 11h | Conservatório Bomfim • 12h | Coral de Natal | Operação Nariz Vermelho
• 15h | Tuna Universitária do Minho
INTERNAMENTOS
• 10h30 | Piso 3 - Alas B, C, D e E | Momento Musical | Voluntariado do Hospital de Braga • 15h |Piso 5 - Alas B e C | Hora do Conto |
Pedro Chagas Freitas • 15h | Piso 1 - Alas B, C e D e Piso 5 - Ala D | Momento Musical Maria João Pires
INTERNAMENTO DE PEDIATRIA
• 11h30 | Coral de Natal | Operação Nariz Vermelho • 15h30 | Tuna Universitária do Minho
CONSULTA EXTERNA E POLO TECNOLÓGICO
• 10h - 13h | Consulta Externa e Urgência Pediátrica | Pai Natal e Duendes Brincalhões | Braga Retail Center

QUINTA-FEIRA | 19 DE DEZEMBRO
ENTRADA PRINCIPAL
• 11h | Grupo de Cavaquinhos e Cantares do Centro Histórico de Braga • 15h | Associação do Coro Infanto-Juvenil de Esporões
INTERNAMENTOS
• 10h30 | Piso 4 - Alas B, C, D e E | Momento Musical | Voluntariado do Hospital de Braga • 15h00 |Piso 3 - Alas B, C, D e E | Grupo de
Cavaquinhos da Associação Nacional de Professores
INTERNAMENTO DE PEDIATRIA
• 11h30 | Visita do Pai Natal | Braga Retail Center • 15h30 | Star Wars - Legião 501 Portugal
CONSULTA EXTERNA E POLO TECNOLÓGICO
• 10h - 13h | Consulta Externa e Urgência Pediátrica | Pai Natal e Duendes Brincalhões | Braga Retail Center • 10h - 13h | Momento
Musical | Maria João Pires

SEXTA-FEIRA | 20 DE DEZEMBRO
ENTRADA PRINCIPAL
• 11h | Associação Cultural e Festiva "Os Sinos da Sé" • 15h | Orfeão de Braga
INTERNAMENTOS
• 10h30 | Piso 1 - Alas B, C e D e Ala de Psiquiatria | Momento Musical | Voluntariado do Hospital de Braga
INTERNAMENTO DE PEDIATRIA
• 11h30 | Natal Tecnológico | CESIUM - Centro de Estudantes de Engenharia Informática da Universidade do Minho
* Horário a definir | Visita dos Jogadores de Futebol do SC Braga
CONSULTA EXTERNA E POLO TECNOLÓGICO
• 10h - 13h | Consulta Externa e Urgência Pediátrica | Pai Natal e Duendes Brincalhões | Braga Retail Center • 10h - 13h | Momento
Musical | Maria João Pires

SÁBADO | 21 DE DEZEMBRO
INTERNAMENTO DE PEDIATRIA
• 11h30 | Tubábá - Música em Família

