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Editorial
Com o primeiro número da
Newsletter do Hospital de Braga,
pretendemos assinalar um ano de
gestão com um novo modelo. As
mudanças verificadas foram
muitas: novos rostos, novos estilos,
nova organização. A mudança foi
uma tónica dominante e o Projecto
de Mudança que lançámos em
Dezembro estruturou as diferentes
iniciativas e envolveu um número
cada vez mais alargado de
profissionais na sua concretização.
Em paralelo, a contratualização da
actividade para 2010 com os
serviços clínicos foi também um
passo importante. Como resultado,
a actividade cresceu de uma forma
que com certeza terá surpreendido
pelo menos os mais cépticos: o
crescimento da actividade cirúrgica
em 42% de Janeiro a Agosto face
ao período homólogo de 2009 é o
exemplo mais evidente. Estes são
resultados de que toda a equipa se
deve orgulhar, uma vez que todos
tiveram que trabalhar mais para
que conseguíssemos operar mais,
dando assim melhor acesso à
população. Afinal este é um dos
objectivos básicos da parceria e
seguramente de todos os que
trabalham no Hospital de Braga.
Mas neste momento temos que
olhar para a frente. Vamos entrar
no Novo Hospital daqui a seis
meses para começar a instalar os
equipamentos, montar circuitos,
preparar todas as actividades de
suporte. Se tudo correr como o
previsto, daqui a oito meses
estamos a trabalhar em
instalações diferentes. Serão
instalações novas, maiores,
melhores. O desafio é grande mas
já demos provas que vamos
conseguir vencer.

Cerca de 90
voluntários
dedicam-se
diariamente à
humanização de
cuidados de
saúde junto dos
doentes

É notícia

Voluntariado do Hospital de Braga assegura
humanização de cuidados
No próximo mês de Outubro o Voluntariado do Hospital de Braga completa um
ano de actividade, tendo como missão fundamental a humanização dos
cuidados de saúde. Ao todo são cerca de 90 voluntários, com idades
compreendidas entre os 18 e os 82 anos, que espontaneamente se dirigem ao
Hospital e oferecem o seu tempo e dedicação aos outros. Aposentados,
universitários e até alguns ainda no activo desempenham um papel de apoio
nobre, que se reflecte no bem-estar dos utentes. Esta é uma acção aberta à
comunidade na qual todos podem colaborar, sendo sujeitos a uma formação
prévia. A sua importante missão gera um ambiente de interacção e
solidariedade no interior do Hospital, que é já hoje muito notado em vários
serviços. O voluntariado é coordenado pela Dra. Glória Alegria, que integra
desde o corrente mês de Setembro as suas acções nas prioridades da
Direcção de Enfermagem.

Daniel Bessa em debate sobre Parcerias Público-Privado
no Hospital de Braga

especializado em macroeconomia.

“Parcerias Público-Privado: impactos para
o SNS e para a Economia nacional” é o
tema da sessão-debate com lugar no dia
15 de Setembro no Hospital de Braga,
aberta a toda a comunidade hospitalar e
a vários convidados externos. Para
descortinar as temáticas mais relevantes
em torno deste tema, a sessão conta com
a presença do Prof. Daniel Bessa, exMinistro da Economia, Director-Geral da
COTEC
e
Professor
Universitário

Francisco Miranda Duarte
Administrador Executivo
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O novo Hospital de Braga

Sabia que...

Check-List Cirurgia Segura Salva
Vidas está a ser implementado
no Hospital
O Hospital de Braga está a implementar,
ao longo do mês de Setembro, o programa
”Check-List Cirurgia Segura Salva Vidas”.
Este programa surge com o intuito de
garantir a segurança dos procedimentos
cirúrgicos e facilitar o trabalho das
equipas no Bloco Operatório.
Esta
check-list,
inspirada
num
procedimento similar ao que os pilotos de
aviação fazem antes da descolagem de
um avião, consiste no preenchimento de
uma lista de verificação de segurança
cirúrgica em 3 fases fulcrais:
1.
Antes da Indução da Anestesia;
2.
Antes da incisão na pele;
3.
Antes do doente sair da sala de
operação.
Este é um programa estabelecido pela
Aliança Mundial para a Segurança do
Doente, da Organização Mundial de
Saúde, com a finalidade de reduzir o
número de mortes relacionadas com a
cirurgia em todo mundo.

Directores de Serviço e Comissão
Executiva partilharam formação
sobre “Liderança”
Nos dias 10 e 11 de Setembro, os
Directores de Serviço do Hospital de Braga
e a Comissão Executiva reuniram-se no
hospitalcuf porto para, durante dois dias,
partilharem noções de Liderança e juntos
traçar estratégias que conduzam a uma
melhor liderança clínica no Hospital de
Braga.
A acção foi dinamizada pelo Dr. Vitor
Sevilhano – consultor com larga
experiência nacional e internacional em
temas de liderança – e contribuiu para a
partilha de conhecimento sobre o tema e
delinear de acções futuras que potenciem
uma melhor gestão e relação no Hospital
de Braga.
O feedback desta
acção que terá
continuidade no
Hospital foi muito
positivo.

O Novo Hospital: um projecto único em
em grande crescimento
Novas instalações

A posição privilegiada onde se situa o novo edifício do Hospital de Braga permite
que esta grande obra de 102 mil m2 seja já visível na zona Este da cidade.
O novo Hospital de Braga é um projecto arquitectónico diferenciado, que permitirá
gerar uma melhor oferta assistencial aos utentes da região do Minho. A infraestrutura vai dispor de 704 camas, 90 gabinetes de consulta, uma urgência 10
vezes maior do que a actual, perto de 1800 lugares de estacionamento, um centro
de conhecimento com 1800m2, entre outras importantes capacidades. O projecto de
transferência para o novo edifício já foi iniciado e dentro de 6 meses começam os
trabalhos de mudança efectiva para o novo hospital.
Uma realidade que, a partir de 9 de Maio de 2011, se vai tornar uma referência na
cidade de Braga e na região do Minho.
Reconhecimento

Prémio Mais Valor: cirurgia de ambulatório distinguida
“Impacto da pernoita hospitalar num programa de Cirurgia de Ambulatório –
Avaliação preliminar do Projecto One Day Surgery” é o tema do projecto
desenvolvido por Vicente Luís de Matos Vieira e João Manuel Braga dos Anjos da
Unidade de Cirurgia de Ambulatório do Hospital de Braga, que venceu o Prémio Mais
Valor deste ano. Este prémio é instituído anualmente pela José de Mello Saúde e
visa distinguir colaboradores que contribuiram activamente para a criação de valor
nas Unidades onde se inserem. Foi ainda atribuída uma menção honrosa ao
projecto “Assumir as complicações - Grupo das Cefaleias Pós punção da Dura
Máter”apresentado pelo Serviço de Anestesiologia do Hospital de Braga.

Quem é quem

Gracinda Braga: 43 anos
ao serviço do doente
O dia de trabalho da colaboradora mais antiga do Hospital
de Braga, Gracinda Braga, é passado a transportar
doentes, dar-lhes apoio, e auxiliá-los em tudo o que
contribua para o seu bem-estar.
Começou a trabalhar no Hospital de Braga quando tinha
apenas 14 anos, onde exercia funções no antigo serviço
de Medicina II. “Gosto muito daquilo que faço”, salienta
Gracinda Braga, com entusiasmo na expressão.

Ao longo de todos estes anos de dedicação desloca-se
diariamente do Pico (Vila Verde) até ao Hospital. Os 43 anos de “casa”
conforme apelida, fizeram com que assistisse a importantes mudanças “cá
dentro”.
Actualmente exerce funções de assistente operacional na Terapia Ocupacional
de Medicina Física e Reabilitação, onde se encontra há 31 anos. “Passaram
vivos, passaram mortos, passou tudo por mim ao longo de todos estes anos”,
realça Gracinda Braga com boas recordações desde os seus primeiros tempos
no Hospital.
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