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SUPERAMOS METAS NA ATIVIDADE CONTRATUALIZADA

O Hospital de Braga apresentou, no ano de 2020, e
no que respeita a atividade, objetivos e resultados,
indicadores
que
superaram
a
atividade
contratualizada entre o Estado e este Hospital
através do contrato-programa. Apesar do contexto
epidemiológico, o Hospital de Braga realizou, no ano
transato, 123.257 primeiras consultas, o que
representou um crescimento superior a 3% no acesso
dos utentes face ao previsto. Também, nas consultas
subsequentes realizou um número superior ao
acordado em mais de 13%, num total de 320.638
consultas. No que diz respeito às cirurgias, e embora
não tenha atingido o objetivo total por uma variação
residual de 1,6%, realizou 28.725 cirurgias.

Para João Porfírio Oliveira, Presidente do Conselho
de Administração do Hospital de Braga, “estes
resultados espelham o profissionalismo de todos
aqueles que fazem o Hospital de Braga. Reforça,
ainda, que “mesmo tempos de pandemia, e numa
época extremamente exigente, foi possível a rápida
adaptação dos serviços e seus profissionais para a
continua prestação de cuidados de saúde de
qualidade.” Finaliza, reiterando que “apesar da
pandemia, o Hospital de Braga preocupou-se sempre
em recuperar a atividade assistencial programada
suspensa por força da situação epidemiológica e isso
reflete-se nos números apresentados.”

COMEMORÁMOS O DIA MUNDIAL DO DOENTE
No âmbito da celebração do Dia Mundial do Doente,
celebrado a dia 11 de fevereiro, o nosso Voluntariado
entregou um ramo de flores em cada Serviço do
Hospital com a mensagem: "A pandemia destacou,
também, a dedicação e a generosidade dos
Profissionais de Saúde”. Esta foi uma forma de
homenagear todos os Profissionais de Saúde que se
reinventaram em contexto pandémico e têm sido
uma enorme mais-valia no processo de humanização
dos cuidados de saúde. Cuidados estes que têm sido
prestados de forma inexcedível por todos os
profissionais. Agradecemos, assim, toda a dedicação
e superação. Obrigado!
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*valores médios com base no ano de 2020

ELOGIO
de Recém Mamã dirigido ao Bloco de Partos
Em outubro tive o meu filho no vosso hospital e não podia deixar de reconhecer o excelente trabalho e
acompanhamento que a Enfermeira Maria (nome fictício) fez.
Se entrei triste pelo facto do meu marido não poder assistir ao parto, esta enfermeira mudou totalmente o
rumo da minha experiência. Além de me ter acompanhado constantemente, ouviu as minhas intenções
sobre o parto e fez de tudo para as conseguir corresponder.
Não só correspondeu, como superou! Tive um parto totalmente humanizado e respeitado!
Pessoas que trabalham desta forma têm que ser reconhecidas e não podia deixar de escrever um elogio a
esta enfermeira que vai sempre ficar no meu coração. Que muitos possam aprender com ela!

