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SINAS reconhece Excelência Clínica do CHPVVC

Foi publicado o relatório do programa SINAS – Sistema Nacional de Avaliação de Saúde, elaborado pela Entidade Reguladora da Saúde (ERS), tendo mais uma vez o Centro Hospitalar da
Póvoa do Varzim/Vila do Conde sido distinguido pela classificação máxima na “Excelência Clínica”, nas áreas da Ortopedia,
Ginecologia, Obstetrícia e Cirurgia de Ambulatório. Esta dimensão visa qualificar os serviços, tendo em conta indicadores
específicos para cada área de actuação, ao nível do diagnóstico, dos procedimentos ou da profilaxia.

Tal como vem acontecendo nos relatórios desde 2010, o
CHPVVC obtém posições de destaque no ranking nacional
nestas especialidades, confirmando mais uma vez o cumprimento de critérios e indicadores que a ERS considera essenciais para a prestação de cuidados de saúde de elevada qualidade, e que resultam da excelência e empenho das equipas de
profissionais do CHPVVC.

CHPVVC assinalou o
Dia Europeu dos Enfermeiros Perioperatórios
Sob o lema "Equipas unidas, doentes seguros", o Serviço de
Enfermagem do Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do
Conde promoveu, no dia 15 de fevereiro, uma conferência com
a participação de Dr. Eduardo Lopes Coutinho, Dr. Hélder Pereira, Dr.ª Lúcia Casal, Dra. Manuela Marques, Enf.ª Mónica
Macedo e moderação de Enf. Fernando Santos.

A iniciativa registou uma grande afluência, tendo também sido
inaugurada uma exposição fotográfica, de seis fotógrafos da
Póvoa de Varzim e Vila do Conde – Gil Macedo Araújo, João
Brites, José Novais, Renato Cruz Santos, Rita Rocha e Rita
Salgado, que captaram com as suas objetivas imagens no
Bloco Operatório Central e na Unidade de Cirurgia de Ambulatório. Esta exposição estará patente até 15 de março, no
Diana-Bar.

CHPVVC dá formação a novos médicos
O Centro Hospitalar Povoa de Varzim/Vila do Conde recebeu,
em 2016, 21 médicos internos do ano comum, internos de
medicina geral e familiar e internos de formação especifica , que
vão desenvolver na instituição a sua formação em serviços de
idoneidade reconhecida
Ao longo deste ano, os internos de ano comum vão desenvolver
no CHPVVC a sua formação prática, em Medicina Interna,
Pediatria e Cirurgia podendo os estágios opcionais serem

realizados nos serviços de Ortopedia, Anestesiologia, Ginecologia/Obstetrícia, Medicina Física e Reabilitação, Pedopsiquiatria e Psiquiatria.
O ensino clínico e protocolos de afiliação celebrados com as
Faculdades de Medicina são o reconhecimento de que o
CHPVVC dispõe de qualidade e capacidade técnica para
colaborar na formação médica.

CHPVVC recebe parto do Algarve
- Quais as razões para ter-se deslocado do Algarve até à
Póvoa de Varzim para ter o parto?
Joana Ferreira e Sinuhé Gomes - Apesar de vivermos no Algarve, mais propriamente em Lagos, as nossas raízes estão em
Espinho. A nossa família é do norte e, desde cedo, decidimos
parir nesta zona geográfica do país – por toda uma dinâmica de
apoio físico e emocional. Ainda no Algarve decidimos ser acompanhados por uma doula – um ombro amigo que nos acompanhou a partir da trigésima semana de gestação que nos proporcionou informação, acolhimento e muito amparo nesta etapa
tão especial das nossas vidas. O certo é que a nossa visão de
parto alterou-se. Se antes éramos completamente indiferentes
face a um parto instrumentalizado, onde confiávamos cegamente nos profissionais de saúde, agora partíamos em busca
de um parto completamente humanizado, não me enquadrando, enquanto mulher, num formato único e pré-existente e não
querendo mecanizar o meu parto. Mais do que especial, queríamos um parto que fosse respeitado no seu todo – sem as
intrusões da medicina obstétrica ao “acelerar” o parto através
de medicações desnecessárias e de manobras técnicas ou
cirúrgicas.
Convictos da nossa decisão, faltava-nos saber onde poderíamos cumprir os nossos desejos e sentirmo-nos respeitados.
Através das redes sociais, e com ajuda da nossa doula, entramos em contacto com o grupo “Associação Doulas de Portugal”, ouvimos várias opiniões e o discurso era unânime: se

existiam hospitais onde a possibilidade de um parto humanizado estava dependente da equipa que estivesse presente no
momento do parto, no Centro Hospital da Póvoa de Varzim/Vila
do Conde a metodologia era transversal a todas as equipas.
Posto isto, entrámos em contacto com a equipa de enfermagem de obstetrícia que se revelou afável e cordial desde esse
primeiro contacto. Agendámos uma primeira visita para conhecer as instalações, equipa e apresentar o nosso plano de parto.
O contacto pessoal acabou por superar as nossas expectativas e ficámos muito agradados com o que encontrámos e com
o que nos foi apresentado. Desde esse momento ficámos com
a certeza de ter feito a escolha certa e soubemos que estávamos em boas mãos.
- Qual o balanço que faz da experiência neste Centro
Hospitalar?
JF/SG - O balanço é francamente positivo, uma vez que a
nossa experiência de parto foi deveras satisfatória, respeitada
e humanizada, mesmo tendo acontecido pequenos desvios ao
planeado. De facto foi uma agradável surpresa ver que quase
todos os elementos do plano de parto por nós traçado já
faziam parte dos procedimentos gerais estabelecidos no
serviço de obstetrícia – estando, para nós, um passo à frente
da maior parte dos serviços públicos e até privados. Destacámos a dimensão humana de todo o staff do serviço de obstetrícia deste hospital, que soube, desde o primeiro contacto,
fazer-nos sentir em casa. Por tudo isso, um bem-haja a todos!
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