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Mensagem de Natal
Estimados, colaboradores do CH
Estamos a terminar o ano de 2016. Foi um ano de grandes desafios
e obstáculos! Felizmente, conseguimos vencer de uma forma muito
empenhada as adversidades com que nos fomos deparando ao
longo deste ano.
Não obstante as condições físicas e a falta de espaço do CH, que
causam bastantes constrangimentos e que continuam a ser a nossa
maior preocupação, fomos capazes de prestar excelentes cuidados
de saúde, que se traduziram na atribuição do prémio “TOP5 - Excelência dos Hospitais Portugueses” da IASIST.
Foi com grande satisfação que recebemos esta distinção, pois
consideramos que é merecida e justa! Contudo, não a podemos
encarar como um fim, mas como um princípio, pois aumenta sobre
nós a responsabilidade de continuar a pelejar para manter este elan
em busca da melhoria contínua.

gologista (1); Psiquiatras (2); Fisiatra (1); Gastrenterologista (1) -,
enfermagem (11), técnicos de saúde (2), assistentes técnicos (3) e
assistentes operacionais (10), bem como internalizar mais MCDT´s,
e assim aumentar a nossa capacidade de resposta e oferta de
serviços, levando a um aumento de produção e qualidade.
O ano de 2017 será um ano de consolidação mas também de novos
desafios. Continuaremos a pautar por uma melhor organização e
eficiência e sobretudo queremos que seja um ano em que finalmente consigamos instalar uma TAC nas nossas instalações e pelo
melhoramento das mesmas.
Para terminar e em nome do Conselho de Administração, queremos
louvar todo o Vosso empenho e desejar-Vos um Santo Natal e um
2017 repleto de felicidade e de muitos êxitos profissionais e pessoais.
Bem hajam!

O ano também ficou marcado pelo reforço de mais profissionais da
área médica – várias especialidades há muito carenciadas, como
seja, Obstetras (3); Anestesiologistas (3); Internistas (4); Imunoaler-

José Manuel Cardoso
Presidente do Conselho de Administração

CHPVVC no TOP 5 da Excelência Hospitalar

O Centro Hospitalar Póvoa de Varzim – Vila do Conde ocupa o
“TOP 5 – A excelência dos Hospitais Portugueses”, um ranking
para o qual contribuiu a apresentação dos melhores resultados
clínicos e níveis de desempenho, em 2015.
Em três edições de atribuição do TOP 5, este é o primeiro ano
em que o CHPVVC atinge o topo da excelência, com os melhores indicadores entre as unidades do seu grupo. Esta distinção
foi atribuída pela multinacional espanhola IASIST, que atribuiu
prémios aos hospitais do Serviço Nacional de Saúde “que
apresentam os melhores resultados clínicos ao longo do ano”.
O presidente do Conselho de Administração do CHPVVC considerou que “a atribuição deste prémio é o justo reconhecimento
do trabalho desenvolvido pelo Centro Hospitalar e, principal-

mente, do empenho e dedicação de todos os seus colaboradores, em contribuir para um cada vez melhor SNS, robusto, com
qualidade e, principalmente, com afeto, carinho e amor relativamente a quem a nós recorre”, acrescentando que “com esta
distinção, os desafios serão uma constante e a responsabilidade será redobrada, no sentido de manter a nossa performance”, agradecendo a todos os colaboradores o empenho
demonstrado que permitiu ao CHPVVC alcançar o TOP da
excelência.
Para a atribuição deste prémio foram ponderados indicadores
“considerados essenciais para a avaliação dos resultados
clínicos”, como a qualidade assistencial, a mortalidade,
complicações e readmissões ajustadas ao risco e o índice de
cesarianas.

Prémio de Excelência Hospitalar recebido em casa

“Este prémio é vosso, é fruto do vosso esforço e é da mais
elementar justiça”. Foi desta forma que o presidente do
Conselho de Administração do CHPVVC “apresentou” o galardão com que o Centro Hospitalar foi distinguido como o
melhor hospital do SNS, dentro do respetivo grupo (B).

Perante uma ampla plateia de profissionais, José Manuel
Cardoso sublinhou o quanto representa a distinção, não só ao
nível do reconhecimento pelo trabalho feito, mas também no
âmbito da responsabilidade e do desafio em mantê-lo no
futuro.

Dia Mundial da Diabetes
Assinalou-se o Dia Mundial da Diabetes sob o lema “Olhos na
Diabetes”, com esta mensagem a destacar-se nas fachadas
das duas unidades do Centro Hospitalar.
O CHPVVC, através da Unidade Coordenadora Funcional da
Diabetes, que é a estrutura que junta o Centro Hospitalar e o
ACES Póvoa de Varzim – Vila Conde, organizou uma palestra
com o tema “A Diabetes e os Números I A Diabetes para além
dos Números”, na qual o Enfermeiro Amaro Silva pretendeu
consciencializar os profissionais para o quanto esta doença
“silenciosa e silenciada” determina a vida de milhões de
pessoas.
É de salientar que no mapeamento local e na tutela do ACES,
estão diagnosticados 11.500 diabéticos, numa população de
142 mil utentes, enquanto na consulta hospitalar são seguidos, regularmente, cerca de 800 doentes.

Antibióticos: CHPVVC regista evolução positiva
No Dia Europeu dos Antibióticos, o Grupo de Coordenação Local e Prevenção e Controlo da Infeção e das Resistências aos
Antimicrobianos promoveu uma palestra e uma ação de formação sobre a incidência das infeções hospitalares e os recursos
farmacológicos.
É de salientar que entre 2015 e 2016 registou-se, no CHPVVC, uma diminuição no consumo de antibióticos. Os dados, permanentemente monitorizados, vão servir de base a um documento interno que pretende assumir um papel de destaque na terapêutica
empírica do doente.

Reunião do Grupo Coordenador Regional dos GCL-PPCIRA
O CHPVVC foi o anfitrião de uma das reuniões setoriais dos
Grupos de Coordenação Local e Prevenção e Controlo da
Infeção e das Resistências aos Antimicrobianos, encontros que
percorrem o território geográfico da ARS Norte.
Estas rondas de contactos são uma forma de partilha e atualização de experiências, num método de trabalho em rede que a
todos beneficia.

Novos profissionais em formação
Uma primeira ação de formação acolheu cerca de 20 novos profissionais, entre médicos, técnicos de diagnóstico e terapêutica e
assistentes operacionais que receberam informação, inerente ao novo contexto de trabalho, por parte do Grupo de Coordenação
Local e Prevenção e Controlo da Infeção e das Resistências aos Antimicrobianos.
A formação registou uma outra componente relacionada com a Higiene e Segurança no Trabalho, onde estiveram presentes as
temáticas relacionadas com os acidentes de trabalho e o tipo de riscos exponenciais ao trabalho em ambiente hospitalar, bem
como noções relativas ao plano de segurança do Centro Hospitalar.
Profissionais mais preparados assimilam e promovem uma cultura de excelência.

