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A pensar na sustentabilidade ambiental a newsletter do Hospital de Braga E.P.E. é
exclusivamente digital. Por si e pelo ambiente!
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No âmbito do “Outubro Rosa”, o Hospital de Braga promoveu um
showcooking sobre a alimentação no tratamento oncológico com a presença
de José Vinagre, Chef do Meliã Braga. Dirigido a doentes oncológicos, seus
cuidadores e profissionais da área da saúde, esta ação foi desenvolvida em
conjunto com Rita Costa Alves, nutricionista do Hospital de Braga. O evento
consistiu numa demonstração de cozinha “ao vivo" onde o Chef Vinagre
confecionou três receitas adequadas para utentes que se encontrem em
tratamento oncológico, entre as quais gaspacho de tomate, peixe ao vapor
com couscous e uma sobremesa à base de iogurte e frutas frescas. Em
simultâneo, a profissional do Hospital de Braga explicou, do ponto de vista
nutricional, quais os melhores alimentos e nutrientes a serem ingeridos
durante o tratamento desde tipo de doença. A ação fez parte da 5ª edição do
“Outubro Rosa”, organizado pelo Hospital de Braga, Câmara Municipal de
Braga, Liga Portuguesa Contra o Cancro, Movimento Vencer e Viver e
Associação Rosa Vida, que teve como objetivo assinalar o mês internacional
de prevenção do Cancro da Mama.

Assinalámos o Dia Mundial da Alimentação
O Hospital de Braga assinalou o Dia Mundial da Alimentação através de uma
ação promovida pela Unidade de Nutrição e Alimentação do Hospital de
Braga, que sensibilizou utentes e profissionais de saúde para a utilização de
ervas aromáticas como substituto do sal. Durante esta iniciativa, sob o tema
“alimentação saudável e sustentável disponível e acessível para todos”, foram
oferecidas as ervas aromáticas mais utilizadas para dar sabor, aroma e cor às
refeições, entre as quais, orégãos, tomilho e salsa, bem como um panfleto com
as respetivas recomendações nutricionais. Mafalda Noronha, Coordenadora
da Unidade frisou ser importante a redução do consumo de sal "em virtude da
enorme prevalência de doenças cardiovasculares em Portugal”. A
nutricionista acrescentou ainda que as ervas aromáticas “pela sua riqueza em
vitaminas, minerais, antioxidantes e fibras alimentares contribuem para a
prevenção de doenças neurodegenerativas, cancro, doenças cardiovasculares
e para o controlo da diabetes”.

O Hospital de Braga assumiu recentemente,
juntamente com 48 unidades hospitalares
do Serviço Nacional de Saúde, o
compromisso público de humanizar os
cuidados de saúde.
A nível global está na ordem do dia a
necessidade de se pensar em humanização
nos cuidados de saúde. Humanizar é
imperativo, quando percebemos que é
urgente que a evolução clínica seja
acompanhada pela evolução da qualidade da
relação firmada com utentes, cuidadores e
também profissionais de saúde.
É com esse objetivo presente que vamos
prosseguir consolidando o trabalho que tem
vindo a ser desenvolvido nesta instituição
ao longo dos últimos anos. Temos uma
missão que nos orienta: bem servir a
população que nos procura. E esse propósito
só
é
atingido
se
colocarmos
o
utente/cuidador como figuras centrais,
figura essas tratadas com respeito e
dignidade na procura de melhores ganhos
em saúde e de uma melhor qualidade de
vida. Não podemos também descurar os
nossos profissionais, elementos chave no
processo de melhoria constante da
prestação
de
cuidados
de
saúde.
Efetivamente quem marca a qualidade
assistencial são as pessoas.
É nesse sentido que o Hospital privilegia e
dinamiza projetos e iniciativas que pensam
na sua comunidade, interna e externa, e que
apelam
à
humanização,
prevenção,
sensibilização e literacia em saúde, entre
outras.
A todos os que contribuem diariamente para
que a humanização seja uma realidade no
Hospital de Braga, quero deixar uma palavra
especial de agradecimento, pelo trabalho
meritório que têm vindo a desenvolver.
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Hospital de Braga vestiu-se de Rosa
O Hospital de Braga promoveu no Dia Nacional de Prevenção do
Cancro da Mama, 30 de outubro, um dia dedicado à
consciencialização sobre a doença. Este foi um dia especial para
utentes, familiares e profissionais de saúde, e contemplou um
conjunto de iniciativas desenvolvidas com o propósito de
sensibilizar para a prevenção e de integrar todos aqueles que lutam
contra o cancro da mama. As iniciativas incluíram um workshop de
auto-maquilhagem e um workshop de turbantes ministrado pela
estilista portuguesa Ana Sousa. A Biblioteca do Hospital de Braga
foi o local escolhido para a concretização do programa de
sensibilização que teve início com o workshop “Auto-maquilhagem
na doente oncológica”, promovido em parceria com o Centro de
Formação Die Apfel. Este workshop, levado a cabo por
maquilhadoras da Perfumes&Companhia, pretendeu ensinar às
mulheres, técnicas de auto-maquilhagem que lhes permitirão
camuflar possíveis efeitos da doença, melhorar a sua imagem e
contribuir para o seu processo de recuperação. Com o mesmo
intuito seguiu-se um workshop de turbantes, ministrado pela
estilista portuguesa Ana Sousa, onde foram transmitidas várias
técnicas de colocação de turbantes, lenços ou écharpes. Mais do
que acessórios, estes adereços funcionam como uma extensão das
mulheres com cancro da mama aumentando, assim, a sua
autoestima. O dia terminou com o “Chá Rosa”, um lanche convívio,
onde os utentes, familiares e profissionais de saúde trocaram
experiências. A iniciativa encerrou assim a 5ª edição do “Outubro
Rosa”, organizado pelo Hospital de Braga, Câmara Municipal de
Braga, Liga Portuguesa Contra o Cancro, Movimento Vencer e
Viver e Associação Rosa Vida.
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Lançamos página de LinkedIn

O Hospital de Braga criou uma página no LinkedIn sobre a
instituição. Esta página irá promover e divulgar conteúdos sobre
saúde, entre os quais artigos publicados pelos nossos
profissionais, dar a conhecer a atividade do Hospital e partilhar
informações úteis junto da comunidade.
O Hospital de Braga lança, assim, mais um canal de comunicação
com o objetivo de estar mais próximo da população e contribuir
para o aumento da literacia em saúde. Conheça a nossa página
aqui: https://www.linkedin.com/company/hospitaldebraga
Junte-se a nós e siga-nos no LinkedIn.

IASGO CME Course no Hospital de Braga

Decorreu de 28 a 31 de outubro nos auditórios do Hospital de
Braga o IASGO CME Course, um curso organizado pelo Serviço de
Cirurgia do Hospital de Braga e pela Associação Cirúrgica de
Braga. O curso que se realizou pela 1ª vez em Portugal, sob a
alçada
da
Associação
Internacional
de
Cirurgiões,
Gastrenterologistas e Oncologistas (IASGO), incidiu na
abordagem e discussão de grandes temas transversais da Cirurgia,
Gastrenterologia e Oncologia.
Na sessão de abertura deste evento, que contou com as principais
figuras da iniciativa e do Hospital, Jorge Marques, Diretor Clínico
do Hospital de Braga, vincou a ambição em “continuar com o
desenvolvimento e a diferenciação do Hospital na procura dos
melhores cuidados de saúde”. Ao mesmo tempo, Joaquim Costa
Pereira, Diretor do Serviço de Cirurgia Geral do Hospital de
Braga, concordou, dizendo que o Hospital está no caminho certo
para criar uma nova cultura em Portugal, enquanto Dan Duda,
Secretário Geral da IASGO, felicitou a organização pelo evento e
desejou o maior sucesso.

Empresas Dadoras
No mês de outubro foram várias as empresas de Braga que
recebemos no Banco de Sangue e que através de dádivas coletivas
contribuíram para a missão de ajudar a salvar vidas. Foi o caso da
Sourcetextile, Balanças Marques, Xpand IT, Bosch Braga,
Cachapuz e Centro Distrital de Braga da Segurança Social. A
todas elas fica aqui o nosso agradecimento!
A Empresa Dadora é um projeto implementado desde 2017 em
parceria com os Transportes Urbanos de Braga que
disponibilizam um autocarro que garante o transporte dos
colaboradores até ao hospital e de volta à empresa depois da
dádiva de sangue. Saiba mais sobre o projeto em
www.hospitaldebraga.pt

Ministrámos formação no ACeS Cávado III

O Hospital de Braga recebeu o convite do ACeS Cávado IIIBarcelos/Esposende para realizar uma formação sobre ostomias
para profissionais das várias Unidades Funcionais. A formação
aconteceu a 30 de outubro sob a responsabilidade da Enf.ª Palmira
Peixoto, Especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica do Serviço
de Cirurgia Geral, que focou, perante uma plateia de 30 médicos e
enfermeiros dos cuidados de saúde primários, os cuidados a ter e
forma de abordagem à pessoa ostomizada.

Centésima Dádiva no Banco de Sangue
Foi com imensa honra que recebemos no Banco de Sangue Raúl
Torres que veio, a 24 de outubro, fazer a sua centésima dádiva de
sangue. Dador oficial desde 1984 Raúl veio acompanhado pelos
seus familiares num dia que não será esquecido. Nesta data
marcante afirmou o propósito que o move “dar sangue nunca foi
pelas regalias, mas sim porque podia faltar sangue a alguém e,
assim, salvo vidas”. Ao mesmo tempo, garantiu que enquanto for
possível continuará a dar sangue e a convencer os mais novos para
seguirem o seu exemplo. Parabéns Raúl Torres e muito obrigado
por ser nosso dador desde a abertura do Banco de Sangue do
Hospital de Braga.

Participámos na Estafeta da Amizade
O Grupo de Corrida do Hospital de Braga participou pelo segundo
ano consecutivo na Estafeta de Amizade, uma prova desportiva que
une duas cidades, Braga e Guimarães. Foram 16 os
atletas/profissionais de saúde que representaram o Hospital nesta
prova. A todos eles deixamos o nosso agradecimento!
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Missão NERD no Hospital de Braga
Arte Terapêutica em Exposição

De forma a assinalar o Dia Mundial da Saúde Mental, comemorado
a 10 de outubro, esteve presente na Entrada Principal, uma
exposição composta por quadros desenvolvidos pelos Utentes do
Hospital de Dia do Serviço de Psiquiatria, intitulada “Arte como
terapia”. Esta exposição proporcionou a apreciação de 17 obras,
criadas com diferentes técnicas, entre elas, a pintura e a colagem.
Os trabalhos desenvolvidos, em Hospital de Dia, são parte
integrante de um processo terapêutico cujos objetivos são
trabalhar questões como a autoestima, ansiedade e concentração e
explorar, através da arte, diferentes mecanismos que promovam a
saúde mental. Para além disto, a Exposição visa também
sensibilizar para a importância da integração social da pessoa com
doença mental e esteve em exibição até ao final do mês de outubro.

A Missão NERD (Nanotechnology, Education and Research
Demonstrations) levada a cabo por investigadores do INL
(Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia) voltou a
visitar em outubro o Hospital de Braga onde não deixou ninguém
indiferente. Após passagem pelas salas de espera da Consulta
Externa e Radioterapia, os investigadores visitaram o
Internamento de Pediatria onde fizeram as delicias dos pequenos
utentes. Experiências como furar um balão sem rebentá-lo ou
medir a altura em nanómetros fizeram parte do leque de atividades
demonstradas, que contribuíram para a descodificação de alguns
conceitos da ciência. A Missão NERD é um projeto do INL que
pretende a demonstração prática de conceitos científicos através
de experiências simples com objetos do dia-a-dia. Esta Missão
percorre os corredores do Hospital de Braga desde 2017.

As Grandes Guerras Microbianas *

Espaço da responsabilidade do
GCL-PPCIRA do Hospital de Braga sobre
a resistência aos antibióticos, antecipando o Dia Europeu
do Antibiótico, comemorado a 18 de novembro

CONTINUA...
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Conheça a pessoa para além do profissional

ARMANDO SAMY
Assistente Operacional Farmácia
Idade: 61 anos
País de origem: Guiné-Bissau
Ano que integrou o Hospital de
Braga: 1973
O Hospital de Braga numa frase: O
Hospital ajudou-me a crescer, fez
de mim um homem e incutiu
sentido de responsabilidade e bom
senso na minha conduta.

Armando Samy, 61 anos, trabalha há 45 no Hospital de Braga. Começou como maqueiro,
função que desempenhou durante 8 meses, altura em que começou a trabalhar como
assistente operacional nos Serviços Farmacêuticos onde permanece até aos dias de hoje.
Conhece a Farmácia como “a palma das suas mãos” e tem como função distribuir
medicação por todo o Hospital. A paixão pela saúde e pela ajuda ao próximo começou a
crescer desde tenra idade. Com cerca de 8, 9 anos foi intérprete de missões humanitárias
na Guiné-Bissau, país de origem, e o primeiro contacto com médicos e enfermeiros data
dessa altura. Com 16 anos deixou a Guiné-Bissau e veio para Portugal, começando o seu
percurso profissional no Hospital de Braga poucas semanas depois. Trabalhava durante o
dia e continuou a estudar à noite para “ter bagagem para acompanhar” o que se passava à
sua volta. Os 45 anos de profissão são marcados pelo altruísmo e sorriso constante. A
Oncologia é das áreas que mais o move, porque “ali é uma luta desigual”. “Se conseguir
entregar a medicação mais cedo a estes doentes ganhamos um minuto ou anos de vida? Se
vacilarmos….Um dia podemos ser nós”.

