N. 60
—

N ove m bro 201 8

Editorial

Reconhecimento

SOMOS UM DOS 5 MELHORES HOSPITAIS

Maria Barros
Administradora Executiva

O NATAL ESTÁ A
CHEGAR ...
“Para que as luzes do outro sejam percebidas
por mim devo, por bem, apagar as minhas
no sentido de me tornar disponível para o
outro”.
Este ano servi-me desta frase do Mia Couto
porque, uma vez mais, o Natal celebra-se
ao longo do mês de dezembro no Hospital
de Braga graças à luz e generosidade da
comunidade envolvente do nosso Hospital
que connosco vem celebrar esta época.
São dezenas as entidades que com enorme
sentido de missão colaboram com o Hospital
de Braga para que o Natal se faça sentir,
permitindo que utentes e colaboradores,
nesta época que nos apela e desafia, se deixem
transportar para a terra dos sonhos.
E o espírito de entrega, empenho e enorme
colaboração que recebemos da comunidade
envolvente ao longo de todo o ano para
transformar o ambiente hospitalar, é o
mesmo que os quase 3000 colaboradores do
Hospital têm para servir quem os procura.
E é exatamente esse espírito, entrega e
competência que permite que pelo 4º ano
consecutivo o Hospital de Braga seja o melhor
Hospital no grupo de Hospitais comparáveis.
É este o seu DNA, é esta a sua marca distintiva
que permite, ano após ano, superar, entregar,
dar. É este o seu legado: cuidar, sempre e cada
vez melhor, de quem nos procura.
Permitam-me assim, com o coração cheio de
orgulho desta incrível equipa, desejar a cada
um de vós e às vossas famílias um Santo e
Feliz Natal! Que o Deus menino nos conceda
a paciente perseverança diária de acreditar
que a luz permanece sempre, ainda que por
vezes não a consigamos ver.

O Hospital de Braga foi reconhecido
pela empresa multinacional de
benchmarking Hospitalar – IASIST,
como um dos cinco melhores
hospitais do país. Pelo quarto ano
consecutivo, a unidade hospitalar
garantiu o primeiro lugar do grupo de
hospitais de média/grande dimensão
do SNS nos Prémios “TOP 5 – A
Excelência dos Hospitais”. O prémio
atribuído, no dia 27 de novembro em
Lisboa, resulta da avaliação de três
dimensões: qualidade assistencial, eficiência e adequação.
Na edição deste ano, a empresa criou duas novas distinções em áreas clínicas (Área
Respiratória e Área do Coração), tendo o Hospital de Braga conquistado mais um
prémio na Área do Coração. Ao Serviço de Cardiologia do Hospital de Braga, é
reconhecida a qualidade e eficiência dos vários procedimentos clínicos efetuados
no tratamento da Insuficiência Cardíaca, Enfarte Agudo do Miocárdio, Arritmias
Cardíacas e Angioplastia CTP.
Reconhecimento

CARDIOLOGIA RECEBEU
MENÇÃO HONROSA
O projeto “Melhoria de Outcomes na pessoa com Enfarte Agudo do Miocárdio”,
desenvolvido pela equipa de enfermagem do Serviço de Cardiologia do Hospital
de Braga, foi distinguido com uma Menção Honrosa, na categoria de "Poster
Científico", do Prémio de Boas Práticas em Saúde. O projeto, implementado
desde 2015, impulsiona o utente a tornar-se um agente mais ativo na gestão da
sua doença, de forma mais consciente, autónoma e responsável. Neste sentido,
a equipa de enfermagem promove um maior conhecimento sobre a doença e
garante instrumentos que permitem uma melhor gestão do processo terapêutico,
diminuindo, assim, a recorrência de complicações e novos internamentos.
Este Prémio foi atribuído pela Associação Portuguesa para o Desenvolvimento
Hospitalar, Direção-Geral da Saúde, Administração Central do Sistema de Saúde e
Administrações Regionais de Saúde.
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Conhecimento

DOENTE NO CENTRO DOS CUIDADOS
Pelo quinto ano consecutivo, o Hospital
de Braga, o Agrupamento de Centros
de Saúde do Cávado I – Braga e o
Agrupamento de Centros de Saúde do
Cávado II – Gerês Cabreira organizaram
as Jornadas de Saúde do Minho, nos dias
29 e 30 de novembro, nos Auditórios do
Hospital. Com o tema “Integração de
Cuidados Centrados no Doente”, este
evento pretendeu promover a interação e troca de experiências entre profissionais da área
de cuidados de saúde primários e hospitalares. Na ótica de João Ferreira, Presidente da
Comissão Executiva do Hospital de Braga, é “de extrema importância” a cooperação neste
processo, uma vez que “só em conjunto se pode construir melhores cuidados de saúde para
toda a população”.

Conhecimento

II CURSO DE
MEDICINA
CARDIOVASCULAR
No dia 16 de novembro, o Auditório da Escola de
Medicina da Universidade do Minho recebeu o II
Curso de Medicina Cardiovascular, organizado
pela Academia CUF. Rever as principais doenças
cardiovasculares, bem como as respetivas
abordagens e orientações terapêuticas serviram
de mote ao evento clínico que envolveu diferentes
profissionais do Hospital de Braga. O Curso contou,
ainda, com a análise interativa de casos clínicos e
uma sessão de esclarecimento sobre a interpretação
de exames auxiliares em Cardiologia.

Notícia

HOSPITAL DOS BONEQUINHOS
Novembro voltou a ser o mês
em que a Entrada Principal do
Hospital recebeu, pelo sexto
ano consecutivo, a iniciativa
“Hospital dos Bonequinhos”. De
6 a 10 de novembro, mais de 1000
crianças tiveram a oportunidade
de vivenciar a realidade da
triagem, gabinete médico, bloco
operatório, entre outros, com o
seu boneco doente. Este ano, pela
primeira vez, as portas estiveram
abertas ao sábado, com um horário de livre acesso dedicado exclusivamente às
famílias.

Prevenção

SENSIBILIZÁMOS PARA A DIABETES
O Serviço de Endocrinologia assinalou o Dia Mundial da Diabetes, comemorado
a 14 de novembro, com uma ação de sensibilização que pretendeu destacar a
importância da prática de exercício físico na vida das pessoas com esta doença.
Neste sentido, foram difundidas mensagens de sensibilização/informação
nas bases de tabuleiro do refeitório do hospital para os utentes, familiares e
profissionais de saúde.

Notícia

EXPOSIÇÃO
"RECORDAR O
PASSADO"
Durante o mês de novembro estiveram
expostas, na Entrada Principal, diferentes
peças de finais do século XIX e primeiras
décadas do século XX pertencentes ao Rancho
Folclórico Santa Maria de Aveleda. “Recordar
o passado” foi o mote desta exposição
que pretendeu aproximar a comunidade
bracarense dos seus antepassados. Trajes
e acessórios usados em diferentes eventos
da vida – festas do padroeiro, batizados dos
filhos e casamentos - puderam ser admirados
e recordados numa mostra autenticamente
histórica.

SABIA QUE ?
A prática de atividade física promove a melhoria
do controlo glicémico e a redução de doses de
insulina.

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

Prevenção

Notícia

BOMBEIROS CONHECERAM HOSPITAL
O Hospital de Braga recebeu 13 recrutas
dos Bombeiros Sapadores de Braga, que
conheceram o edifício e assistiram a uma
sessão teórica sobre a forma de atuação
em caso de incêndio nesta unidade
hospitalar. Sendo o Hospital de Braga
um dos edifícios de referência da região,
esta iniciativa pretendeu dar a conhecer
a realidade hospitalar aos futuros
bombeiros do concelho em matéria de
controlo e combate a incêndios. Sob o
mote “Cenários de Emergência – Medidas de Autoproteção”, Sílvia Oliveira, enfermeira
responsável pela Gestão do Risco do Hospital de Braga, instruiu os recrutas sobre os
procedimentos internos levados a cabo pelo Hospital para responder aos diferentes cenários
de emergência.

Notícia

ASSINALÁMOS O DIA DA PREMATURIDADE
O Dia Mundial da Prematuridade, assinalado
a 17 de novembro, foi comemorado pela
Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais
e Intermédios Neonatais e Pediátricos do
Hospital de Braga com atividades dirigidas
a diferentes públicos-alvo. A pensar nos
colaboradores do Hospital, a Unidade abriu
portas para uma visita guiada com o objetivo
de dar a conhecer a realidade desafiante
do nascimento prematuro. Para a restante comunidade, foi promovida uma exposição, na
Entrada Principal, em que o registo fotográfico retratou o método “Kangaroo Care” (contacto
pele a pele) no sentido de sensibilizar para um primeiro encontro seguro e feliz.

MÊS DOS
ANTIBIÓTICOS
Numa altura em que, em Portugal, a
(incorreta) utilização dos antibióticos
atinge valores preocupantes, o Grupo
Coordenador Local do Programa de
Prevenção e Controlo de Infeções
e Resistência aos Antimicrobianos
(GCL-PPCIRA) do Hospital de Braga
promoveu um conjunto de iniciativas
no âmbito da celebração do Mês do
Antibiótico. No sentido de sensibilizar
os cidadãos e profissionais de saúde
para a utilização correta e segura
dos antibióticos, foram difundidas
mensagens informativas nas bases
de tabuleiros do refeitório, bem como
organizadas diferentes sessões de
sensibilização.

Conselhos para uma correta
utilização dos antibióticos:
Tome antibióticos apenas
quando prescritos por um
médico
Não peça antibióticos ao seu
médico
Não aconselhe os seus
familiares e amigos a tomar
antibióticos sem receita

MISSÃO SOLIDÁRIA

Não guarde antibióticos em
casa depois de concluir o
tratamento

Nem o frio que se fez sentir no mês de novembro demoveu as empresas SuperCor e Xpand IT
de cumprir a missão de contribuir para uma boa causa. Os colaboradores destas empresas
dirigiram-se ao Banco de Sangue e realizaram uma dádiva de sangue coletiva. O nosso
agradecimento especial a todos os envolvidos.

Proteja o ambiente e
entregue os comprimidos que
sobram na farmácia

Notícia

Os antibióticos apenas
tratam infeções causadas por
bactérias, pelo que não estão
indicados para o tratamento
da gripe, constipações ou
bronquite

SuperCOR

Xpand IT
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Se tiver dúvidas sobre a toma
do antibiótico prescrito, não
hesite em perguntar ao seu
médico

Agenda

PROGRAMAÇÃO DE NATAL
Sexta, 14 de dezembro
Internamento de Pediatria
11h00 | Coral de Natal | Operação Nariz
Vermelho
Sábado, 15 de dezembro
Entrada Principal
15h00 | Rancho Folclórico Santa Maria de
Ferreiros
Internamento (Adultos)
Piso 1 | 15h00 | Psiquiatria | Rancho
Folclórico Santa Maria de Ferreiros
Segunda, 17 de dezembro
Entrada Principal
11h00 | Grupo de Cavaquinhos da
Academia Sénior Dr. Egas Moniz
15h00 | Tuna de Medicina da Universidade
do Minho
Internamento de Pediatria
11h00 | Peça de Teatro "Fantoches
Pintores" | U.DREAM
15h00 | Star Wars | Legião 501 Portugal
Internamento (Adultos)
Piso 2 | 15h00 - Ala B | 15h15 - Ala C |
15h30 - Ala D | 15h45 - Ala E | Grupo de
Concertinas de Gualtar
Consulta Externa e Polo Tecnológico
10h00 - 12h00 | Consulta Externa e
Urgência Pediátrica | Pai Natal e Duendes
Brincalhões | Braga Retail Center
11h00 | Hospital de Dia e Nefrologia |
Momento Musical | Maria João Pires
Terça, 18 de dezembro
Entrada Principal
11h00 | Grupo de Cavaquinhos e Cantares
Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro em
Braga
15h00 | Grupo de Cordas “Os Teclenses”
Internamento de Pediatria
11h00 | Visita da Mascote “Alfa” | Porto
Editora
15h00 | Visita dos Jogadores SCBraga/
AAUM Futsal

Internamento (Adultos)
Piso 1 | 15h45 | Psiquiatria | Grupo de
Cordas “Os Teclenses”
Consulta Externa e Polo Tecnológico
10h00 - 12h00 | Consulta Externa e
Urgência Pediátrica | Pai Natal e Duendes
Brincalhões | Braga Retail Center
11h00 | Hospital de Dia e Nefrologia |
Momento Musical | Maria João Pires
10h00 - 12h00 | Consulta Externa | Missão
NERD | INL
Quarta, 19 de dezembro
Entrada Principal
11h30 | Grupo Folclórico da Universidade
do Minho
15h00 | Grupo de Cavaquinhos e Cantares
“Ecos da Minha Terra”
Internamento de Pediatria
11h00 | Construções com conjuntos da
LEGO ® | Fairy Bricks
15h00 | Peça de Teatro “A magia ganha
mais força” | Utentes do Hospital de Dia
Psiquiátrico
Internamento (Adultos)
Piso 1 | 11h15 - Ala C | 11h30 - Ala D |
Momento Musical | Alunos de Música da
Universidade do Minho
Consulta Externa e Polo Tecnológico
10h00 - 12h00 | Consulta Externa e
Urgência Pediátrica | Pai Natal e Duendes
Brincalhões | Braga Retail Center
10h00 - 12h30 | Polo Tecnológico e
Urgência Pediátrica | Mimos | Tin.Bra
10h00 - 11h00 | Radioterapia e UCIP |
Momento Musical | Alunos de Música da
Universidade do Minho
Quinta, 20 de dezembro
Entrada Principal
11h00 | Grupo de Cavaquinhos e Cantares
do Centro Histórico de Braga
15h00 | Grupo Coral do Seminário de
Fraião

Internamento de Pediatria
11h00 | “Hora do Conto” | Ninguém dá
prendas ao Pai Natal? | AAUM
15h00 | “Vamos decorar a casa do Pai
Natal” | AAUM
* Visita dos Jogadores de Futebol do
SCBraga (horário a definir)
Internamento (Adultos)
Piso 4 | 15h - Ala B | 15h15 - Ala C |
15h30 - Ala D | 16h00 - Ala E | Grupo de
Cavaquinhos Associação Nacional de
Professores
Consulta Externa e Polo Tecnológico
10h00 - 12h00 | Consulta Externa e
Urgência Pediátrica | Pai Natal e Duendes
Brincalhões | Braga Retail Center
11h00 | Hospital de Dia e Nefrologia |
Momento Musical | Maria João Pires
Sexta, 21 de dezembro
Entrada Principal
11h00 | Tuna Universitária do Minho
15h00 | Orfeão de Braga
Internamento de Pediatria
11h30 | Momento Musical | Tuna
Universitária do Minho
16h15 | Visita do Pai Natal e Elenco do
Musical “Branca de Neve e os 40 Ladrões”
| Braga Retail Center
Internamento (Adultos)
Piso 3 | 15h - Ala B | 15h15 - Ala C | 15h30 Ala D | 15h45 - Ala E | Conjunto Típico Voz
do Povo
Piso 5 | 15h - Ala B | 15h15 - Ala C | 15h30
- Ala D | 15h45 - Neonatologia | Momento
Musical | Tatiana Alves

N
 otícia

UM NATAL COM MAIS BRILHO
O Natal chegou mais cedo ao Hospital de Braga e trouxe consigo mais brilho à Entrada Principal. A iluminação da época, que contou com o
apoio da empresa Balanças Marques e da Gestão do Edifício do Hospital de Braga, invadiu o Hospital e garante iluminar o Natal dos utentes,
familiares e colaboradores.
O espírito natalício também chegou pelas mãos dos voluntários do Hospital, que decoraram e iluminaram as árvores de Natal das várias
entradas do Hospital. Obrigado a todos aqueles que tornaram o ambiente mais natalício e acolhedor.
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