EDIÇÃO ESPECIAL | junho 2020

NEWSLETTER

HOSPITAL DE BRAGA, E.P.E.

OBRIGADO GUERREIROS!
Newsletter do Hospital de Braga E.P.E., periodicidade mensal, uma publicação da Direção de Comunicação e Sustentabilidade

EDITORIAL
Apesar da imprevisibilidade dos tempos atuais, e
deste grande desafio com o qual nos deparamos,
este cenário de emergência de saúde pública
reforçou a grandeza do Hospital de Braga.
Sabíamos que o impacto desta pandemia levaria,
inevitavelmente, à definição de um plano interno
para a reorganização dos serviços da Instituição,
por forma a garantirmos uma resposta adequada
na luta contra esta pandemia, bem como para
salvaguarda e proteção dos nossos profissionais e
utentes.
O facto de nos encontrarmos perante uma ameaça
de saúde mundial do qual pouco se conhecia,
levou

a

um

trabalho

intenso

do

Grupo

Coordenador Local do Programa de Prevenção e
Controlo

de

Infeções

e

de

Resistência

aos

Antimicrobianos (GCL-PPCIRA), para o contínuo
estudo | acompanhamento da evolução da doença,
num importantíssimo papel agregador para a
união e estratégia com todos os outros serviços do
Hospital.
Durante todo este tempo, e porque a evolução

exemplar, onde o conceito de equipa tornou-se uma força

epidemiológica do vírus obrigava a constantes

maior para atingirmos um objetivo único: fazermos frente a esta

mudanças, tornou-se muito clara a resiliência,

pandemia, cuidando sempre dos nossos utentes.

empenho e dedicação de todos os profissionais
Efetivamente, a capacidade de resposta dada por este Hospital

deste Hospital.

nesta altura de pandemia deve-se a todos os seus profissionais:

Na verdade, estes eram adjetivos que já sabíamos

médicos, enfermeiros, técnicos superiores de diagnóstico e

fazerem parte desta Instituição, mas a capacidade

terapêutica, técnicos superiores de saúde, técnicos superiores

de adaptação a uma situação tão particular, nova e

das várias áreas, assistentes administrativos e operacionais,

emergente foi, sem dúvida alguma, a manifestação

todos eles, sem exceção, que de forma generosa e exaustiva

de

trabalharam com um forte sentido de entrega e pertença.

um

profissionalismo

e

altruísmo

verdadeiramente arrebatador.
Termino agradecendo a cada um dos profissionais, por tudo.

O

empenho

de

todas

as

equipas

na

implementação do plano de contingência definido,

Mas principalmente por vestirem a camisola desta Instituição
de forma tão nobre. Algo que muito nos orgulha!

com novos modelos de organização e atuação,
dando-se

assim

uma

rápida

resposta

às

Obrigado.

JUNTOS CONSEGUIMOS.

necessidades que se impunham, foram transversais
a todos os serviços.
Podia aqui enumerar um a um, porque todos
foram

fundamentais

para

o

sucesso

desta

mudança, num trabalho de entreajuda deveras

João Porfírio Oliveira
Presidente do Conselho de Administração do Hospital de Braga
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Esta é uma homenagem aos cerca de 3 mil profissionais do
nosso Hospital, por toda a dedicação, empenho e garra
demonstrados durante a pandemia.
Como o puzzle é uma representação de todos os profissionais,
deixamos uma peça solta que simboliza aqueles que não
conseguimos captar em imagem. Obrigado!

