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NEWSLETTER
A pensar na sustentabilidade ambiental a newsletter do Hospital de Braga E.P.E. é
exclusivamente digital. Por si e pelo ambiente!

UCIP celebrou 25 anos
A Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente (UCIP) do Hospital de
Braga celebrou em dezembro 25 anos de existência, assinalados através de
um conjunto de iniciativas. O simpósio “25 anos a cuidar em Cuidados
Intensivos” foi o ponto central deste programa que reuniu figuras de renome
da Medicina Intensiva na abordagem de temas fulcrais da área dos Cuidados
Intensivos. Uma homenagem a todos os profissionais que exercem funções
nesta Unidade e a partilha de algumas histórias da fundação da mesma
marcaram a sessão de abertura do simpósio que reuniu cerca de 100
participantes. Os profissionais da Unidade recriaram, ainda, uma unidade de
cuidados intensivos na Entrada Principal do Hospital, de forma a elucidar a
população sobre o trabalho desenvolvido diariamente no tratamento do
doente crítico e “desmistificar a ideia de que os cuidados intensivos são
assustadores e, deste modo, revelar o seu lado mais humano”, como afirmou
Luís Lencastre, Diretor de Serviço da UCIP do Hospital de Braga. Por sua vez,
Isabel Souto Silva, Enfermeira Chefe da Unidade, destacou a necessidade de
se cuidar do doente crítico e também da sua família. “É necessário ter a família
cada vez mais próxima do utente e promover uma relação de união e parceria
entre os três grupos fundamentais no restabelecimento da nova vida do
utente, que são os profissionais de saúde, o utente e a família”, salienta. O
dia terminou com um lanche convívio onde estiveram presentes utentes que
já passaram pela Unidade.

“O meu 1º Natal” para mais tarde recordar
A equipa de profissionais do Serviço de Ginecologia/Obstetrícia do Hospital
de Braga produziu e ofereceu a todos os recém-nascidos que passaram o Natal
neste Serviço uma prenda muito especial: a lembrança do primeiro natal das
suas vidas. Cuidar para além da atividade profissional foi o mote desta
iniciativa, alinhada com a constante procura de cuidados mais personalizados
e humanizados. Esta prenda foi recebida pelos pais com um enorme sorriso.
Obrigado a todos os profissionais que tornaram o Natal destas famílias ainda
mais especial.
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O mês de dezembro, sendo o último do ano,
é habitualmente pautado pela reflexão e
pelas resoluções para o novo ano que se
avizinha.
Enquanto Diretor Clínico do Hospital de
Braga é para mim um orgulho afirmar que o
último mês do ano neste Hospital foi
caracterizado pela solidariedade, pela
generosidade e pelo altruísmo de todas as
entidades que colaboraram connosco, uma
vez mais, e fizeram parte da programação
de Natal que trouxe o espírito natalício à
instituição.
As atividades de Natal foram pensadas para
alegrar os utentes, os familiares e os
colaboradores, uma vez que prestar
cuidados de saúde é a nossa missão. E
quando me refiro a prestar cuidados de
saúde, não me refiro apenas à perspetiva
clínica, refiro-me sobretudo à humanização
dos cuidados, de relevância fundamental na
área da saúde.
É nesse sentido que continuamos a
fomentar relações com a comunidade que o
rodeia, pois os cuidados de saúde devem ser
prestados em parceria, em conjunto com os
diversos elementos que compõe a
sociedade.
Esse é um dos nossos objetivos para 2020:
fortalecer laços já existentes e fomentar
novas parcerias para que juntos consigamos
proporcionar melhores cuidados de saúde à
população que nos procura.
Deixo o meu agradecimento pessoal a todas
as entidades que colaboram com o Hospital
de Braga.
Votos de um bom ano!
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Partilha de exames imagiológicos com
Hospitais do SNS

Alunos do Agrupamento de Escolas
Alberto Sampaio visitaram o Hospital

O Hospital de Braga concluiu a ligação do sistema PACS - Sistema
de Comunicação e Arquivamento de Imagens – a outros hospitais
do Serviço Nacional de Saúde, com o objetivo de facilitar a
comunicação entre unidades hospitalares no que respeita à
partilha de exames imagiológicos no âmbito da transferência de
utentes. Este sistema, que arquiva a informação de forma digital
garantindo a segurança dos dados, possui inúmeras vantagens,
nomeadamente, na otimização do processo de transferência de
utentes, potenciando uma maior eficácia e rapidez na análise da
informação clínica. O Hospital de Braga conseguirá, assim, de uma
forma simples e rápida, enviar e receber exames de várias unidades
hospitalares, especificamente, do Centro Hospitalar Universitário
de São João, Centro Hospitalar Universitário do Porto, Centro
Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, Centro Hospitalar Alto
Ave, Centro Hospitalar Médio Ave, Hospital Santa Maria Maior em
Barcelos e Unidade Local de Saúde do Alto Minho em Viana do
Castelo.

Associação de Idosos do Centro Histórico
solidária com bebés prematuros

Cerca de 40 alunos do 12º ano do Agrupamento de Escolas
Alberto Sampaio integraram em dezembro o projecto "Visita o
teu Hospital" e foram conhecer dois dos Serviços do Hospital de
Braga: a Central de Esterilização e os Serviços Farmacêuticos. Os
finalistas do ensino secundário visitaram o Hospital a 10 e a 12 de
dezembro e tiveram a oportunidade de conhecer de perto o dia-adia dos referidos serviços hospitalares, orientados pelos
profissionais de saúde que os integram.

Cirurgia Geral organiza II SurgIR
O Serviço de Cirurgia Geral organizou a segunda edição do
“SurgIR – Surgical Introdution for Residents”. Esta iniciativa, que
decorreu nos dias 9, 10, e 11 de dezembro nos auditórios do
Hospital, pretendeu responder ao desafio de adaptação e
integração dos médicos internos no ambiente do Serviço de
Cirurgia Geral, tanto na realidade de Serviço de Urgência, como
na realidade do Internamento. A segunda edição do SurgIR
contou com o Patrocínio Científico da Sociedade Portuguesa de
Cirurgia e da Associação Portuguesa de Cirurgia Ambulatória.

Na quadra natalícia a Associação de Idosos do Centro Histórico
realizou a já habitual entrega de roupas e polvos em crochê aos
recém-nascidos da Unidade de Neonatologia do Hospital de Braga.
A doação das delicadas peças feitas à mão pelas utentes da
Associação à Unidade acontece há dez anos e tem sido um
importante suporte para algumas famílias mais carenciadas. A
entrega simbólica contou com a presença das voluntárias e do
Presidente da Associação de Idosos do Centro Histórico, Vasco
Soares, da Diretora da Unidade de Neonatologia do Hospital de
Braga, Dra. Almerinda Pereira Barroso, da Enfermeira Chefe da
Unidade, Enf.ª Amélia Santos e da Chefe de Gabinete do Presidente
da Câmara Municipal de Braga, Dra. Ana Ferreira, em sua
representação.

Vendas solidárias de Natal
Em dezembro a Entrada Principal do Hospital foi palco das
tradicionais vendas de natal, promovidas pelo Voluntariado do
Hospital de Braga e pelo Centro D. João Novais e Sousa.
Presépios, coroas de natal, compotas, biscoitos, entre outros,
confecionados na sua grande maioria pelos seus voluntários,
integraram a venda de natal do Voluntariado do Hospital que
decorreu de 4 a 6 de dezembro. As receitas reverteram
integralmente a favor das atividades que desenvolvidas,
diariamente, nomeadamente a distribuição de alimentos pelos
utentes que se deslocam às Consultas Externas, à Central de
Colheitas e à Radioterapia.
Nos dias 10, 11 e 12 foi a vez de recebermos o Centro D. João
Novais e Sousa cuja feirinha trouxe trabalhos manuais feitos em
madeira pelos utentes da instituição. As receitas reverteram a
favor desta Instituição Particular de Solidariedade Social,
nomeadamente, no apoio que presta a pessoas portadoras de
deficiência mental. Neste momento o Centro acolhe 64 utentes,
com idades compreendidas entre os 18 e os 60 anos.

Vencedores Concurso Presépios e
Árvores de Natal 2019
O Concurso de Presépios e Árvores de Natal de 2019 foi um
sucesso. Agradecemos aos Serviços e profissionais a originalidade
das propostas e a participação neste concurso este ano e
felicitamos todos os vencedores que receberam das mãos dos
membros do Conselho de Administração os merecidos prémios.

Árvores

2º Bloco de Partos

1º Neurocirurgia

3º Ginecologia/Senologia

Presépios
II Jornadas da Sociedade Pediátrica da
Qualidade e Segurança

1º Obstetrícia
A 13 de dezembro recebemos as II Jornadas da Sociedade
Pediátrica da Qualidade e Segurança, sob o tema "Metas
internacionais de segurança da criança hospitalizada" e com o
apoio cientifico da Sociedade Portuguesa de Pediatria. A
organização local esteve a cargo do Serviço de Pediatria do
Hospital, numa iniciativa que juntou mais de 100 profissionais de
saúde de todo o país em torno da discussão sobre a segurança do
doente.

2º Cirurgia Geral

3º Medicina Física e Reabilitação

Agradecimentos

Semana de Natal

Agradecemos publicamente a todas as entidades
que contribuíram para que a época natalícia no
Hospital de Braga fosse ainda mais especial. Muito
obrigado!
Academia Sénior Dr. Egas Moniz
Alunos de Música da Universidade do Minho
Associação do Coro Infanto-Juvenil de Esporões
Associação Cultural e Festiva "Os Sinos da Sé"
Balanças Marques
Braga Retail Center
CeSIUM - Centro de Estudantes de Engenharia
Informática da Universidade do Minho
Conservatório Bomfim
Entidade Gestora do Edifício
Escola de Dança “Backstage”
Grupo de Cavaquinhos da Associação Nacional
de Professores
Grupo de Cavaquinhos e Cantares da Casa de
Trás-os-Montes e Alto Douro em Braga
Grupo de Cavaquinhos e Cantares do Centro
Histórico de Braga
Grupo de Cavaquinhos Ecos da Minha Terra
INL - International Iberian Nanotechnology
Laboratory

Joana Moutinho
Cardiopneumologista

Legião 501 Portuguese Garrison – Star Wars
Maria João Pires
Mercearia do Hospital
Operação Nariz Vermelho
Orfeão de Braga
Pedro Chagas Freitas
Porto Editora
Sporting Clube de Braga
Sporting Clube de Braga/AAUM Futsal
Tubábá - Música em Família
Tuna de Medicina da Universidade do Minho
Tuna Universitária do Minho
U.DREAM
Voluntariado do Hospital de Braga

De 16 a 21 de dezembro decorreram as atividades da Semana de Natal do Hospital
de Braga, pensada nos utentes, familiares e profissionais desta instituição. Com a
colaboração de mais de 30 grupos artísticos da região, foram cerca de 80 as
atuações que chegaram aos diversos Serviços do Hospital, que foram “invadidos”
pela animação e espírito natalício.

