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EDITORIAL
Com a nomeação, no passado dia 5 de Março, do novo Conselho de Administração do CHPVVC, iniciou-se um novo ciclo. Uma das principais
marcas deste mandato será a estreita ligação entre os Cuidados de Saúde Primários e o Centro Hospitalar, que vai proporcionar ganhos assistenciais e em saúde para a população.
A par disso, pretendemos também rentabilizar a capacidade instalada das atuais valências do CHPVVC, por forma a aumentar a nossa produção.
O inicio deste mandato ficou marcado pela visita do presidente da Administração Regional de Saúde do Norte, Prof. Álvaro Almeida, onde teve a
oportunidade de assegurar que não está em causa a perda de valências e consequentemente o futuro da instituição.
Face à capitalização verificada em Dezembro passado, estamos a terminar o pagamento a fornecedores de dívidas acumuladas ao longo dos
últimos anos, que nos colocava grandes constrangimentos na gestão.
Os desafios mantém-se, mas este CA está empenhado e motivado, contando com a colaboração de todos os profissionais do Centro Hospitalar
Póvoa de Varzim-Vila do Conde.
José Manuel Cardoso

Presidente do Conselho de Administração do CHPVVC

Presidente da ARS Norte visita CHPVVC
O presidente da Administração Regional de Saúde do Norte
(ARSN), Prof. Álvaro Almeida, visitou o Centro Hospitalar da
Póvoa de Varzim/Vila do Conde. O programa contou com uma
reunião com o Conselho de Administração e posteriormente
uma visita aos diferentes Serviços da Unidade da Póvoa de
Varzim.
O responsável da ARS Norte garantiu que o CHPVVC vai manter
o perfil assistencial que o caracteriza, não estando prevista
redução de valências. A mesma vontade foi partilhada pelo
presidente do Conselho de Administração, que aproveitou a
ocasião para salientar a dedicação e qualidade dos profissionais da instituição, que asseguram um excelente nível de assistência aos seus utentes.
No âmbito desta visita, o presidente da ARSN reuniu também
com os responsáveis do ACES da Póvoa de Varzim e Vila do
Conde, referindo a grande importância de uma boa e permanente articulação entre o hospital com os cuidados de saúde primários.

CHPVVC participou no “Salão da Pré-Mamã, Bebé e Criança”
na Exponor
O Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim-Vila do Conde esteve
presente com um stand no “Salão da Pré-Mama, Bebé e Criança”, que decorreu nos dias 8, 9, e 10 de Maio na Exponor, em
Matosinhos.
O CHPVVC deu a conhecer o seu Serviço de Obstetrícia,
divulgando junto de futuros e recentes progenitores as vantagens da opção por esta instituição para verem nascer os seus
bebés, desde a oferta da vacinação do recém-nascido até aos
rastreios auditivo e de cardiopatias congénitas por oximetria,
passando pelo natural apoio à amamentação.
Esta foi a 7ª edição do Salão Ser Mamã, que todos os anos
dedica três dias consecutivos a oferecer e divulgar experiências, serviços e produtos aos inúmeros visitantes que invariavelmente continuam a visitar este espaço de referência.

CHPVVC assinala Dia Mundial da Higiene das Mãos
O Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim-Vila do Conde assinalou o Dia Mundial da Higiene das Mãos, no dia 11 de Maio,
através da realização de uma campanha de sensibilização,
destinada a todos os seus profissionais.
A ação, que decorreu na Unidade da Póvoa de Varzim e de Vila
do Conde, teve como objetivo a divulgação de informação e
prevenção, tendo em vista a melhoria contínua e a segurança
dos cuidados prestados ao doente.
Assim, sob a organização da Comissão de Controlo de Infeção,
foram realizadas diversas atividades, desde a colocação de
faixas alusivas à campanha até uma apresentação multimédia,
passando pelo registo do evento em tela e suporte fotográfico e
pela realização de um rastreio da adequada higienização das
mãos, terminando com a distribuição de brindes surpresa.

CHPVVC celebrou o Dia do Enfermeiro
No âmbito das comemorações do Dia Internacional do Enfermeiro, e conforme é tradição no CHPVVC, esta data foi mais
uma vez assinalada.
A iniciativa foi organizada pelos enfermeiros do Centro Hospitalar, e contou com uma forte adesão dos seus profissionais. O
programa foi preenchido com muitas atividades, de onde se
destacou uma homenagem à anterior enfermeira diretora, Enf.
Clarisse Martins, que recentemente cessou funções.
A Vereadora da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim - Dra.
Andrea Silva e o Vereador da Câmara Municipal de Vila do
Conde - Eng. António Caetano marcaram presença em representação dos respetivos presidentes das autarquias.

