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Mais médicos e novas valências

O Centro Hospitalar da Póvoa do Varzim - Vila do Conde contratou 13 novos médicos. Através de concurso nacional foram admitidos dois para o Serviço de Medicina Interna, um para Anestesiologia, dois para Psiquiatria e um para Obstetrícia. Foram ainda
contratados mais 7 profissionais, com contratos individuais de trabalho: um para o Serviço de Psiquiatria, um para Anestesiologia,
um para Imuno-alergologia, dois para Gastrenterologia e dois para Ginecologia e Obstetrícia.
Paralelamente, o Centro Hospitalar inaugurou duas novas valências, procurando dar resposta às necessidades da população que
serve. A consulta de Imuno-alergologia é agora uma realidade, estando capacitada para realizar testes de alergias e imunoterapia.
Encontra-se ainda em fase de implementação o gabinete de provas funcionais respiratórias e estudo das doenças do sono.
Para além deste serviço, o CHPVVC abriu também pela primeira vez a Consulta Externa em Gastrenterologia, o que permite efetuar
internamente as colocações de próteses esofágicas e gastrotomia percutânea, bem como realizar os exames de colonoscopia e
endoscopia. Passa assim a ser possível internalizar todos estes exames sem que os doentes tenham de se deslocar a outras entidades, reduzindo de forma significativa os tempos de espera e proporcionando um maior conforto e segurança para o doente, assim
como uma redução de custos significativa para o Centro Hospitalar.
O CHPVVC conseguiu ainda introduzir significativas melhorias no Serviço de Psiquiatria, onde abriu a Consulta Externa, dando
resposta às solicitações do ACES e dos seus utentes, e no Serviço de Medicina Física e Reabilitação, para o qual foram contratados, desde o início do ano, 3 novos fisioterapeutas. Este facto possibilitou o alargamento do horário, passando das 8h-14h para as
8h-20h, permitindo assim internalizar todos os tratamentos de fisioterapia dos doentes provenientes das diferentes consultas.

37º Aniversário do SNS
O Serviço Nacional de Saúde comemorou o seu 37.º aniversário, sob o lema “O Serviço Nacional de Saúde e o resgate da
dignidade”. do programa destacou-se a sessão de homenagem
e tributo a António Arnaut, fundador do SNS, com a inauguração de um monumento.

Fórum-Debate “Sempre Médico, Médico Sempre?”
Um debate que juntou a Lei, a Moral, a Deontologia e a Ética, no
exercício e vivência da Medicina (sobretudo no contexto do
médico que, fora do seu trabalho, é confrontado com situações
de emergência) trouxe ao Centro Hospitalar Póvoa de Varzim –
Vila do Conde um painel constituído pelo Presidente do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos, Dr. Miguel Guimarães, a advogada do mesmo Conselho Regional e professora na
Faculdade de Direito da Universidade Católica do Porto, Dr.ª
Inês Folhadela, a juíza no Tribunal da Comarca de Porto Este –
Penafiel, Dr.ª Isabel Peixoto Pereira, o membro do Conselho
Nacional de Ética para as Ciências da Vida, Dr. Daniel Torres
Gonçalves, e o Bispo Auxiliar de Braga, Dom Francisco José
Senra Coelho.
Sendo uma temática usual no nosso quotidiano, este é um tema
suscetível de desencadear situações complexas a nível prático,
dúvidas que coexistem entre a deontologia, os cânones da ética,
os ordenamentos jurídicos e a moral.

Semana da Saúde Mental

O CHPVVC assinalou a Semana da Saúde Mental, através da
organização de diversas iniciativas que envolveram os profissionais, sob o lema “É bom pertencer aqui”.

ção Portuguesa do Yoga dos Áshramas da Póvoa de Varzim - Vila do Conde, com o objetivo de combater o stress e promover o equilíbrio emocional.

Neste sentido, durante toda a semana foram realizadas diversas aulas do yoga, ministradas por professores da Confedera-

Paralelamente, decorreram iniciativas simbólicas, como a
distribuição de bolas anti-stress no átrio do hospital.

Tertúlia “Cuidar dos afetos da pessoa idosa”
O Serviço de Medicina organizou uma tertúlia sobre o tema
dos afetos na terceira idade. Esta iniciativa, que se centrou na
reflexão sobre o papel da Enfermagem e a progressiva humanização da sua prática, no contexto da qualidade de vida da
população sénior, contou, para além dos contributos das
palestrantes, com a exibição de pequenos filmes, de música e
poesia. A presidente da Câmara Municipal de Vila do Conde,
Dr.ª Elisa Ferraz, foi de resto uma das declamadoras desta
tarde de afetos, que terminou com a atuação do Grupo de
Cantigas Regionais da Universidade Sénior do Rotary Club da
Póvoa de Varzim.

Obstetra do CHPVVC aprovada no doutoramento
A Dr.ª Inês Nunes, do Serviço de Obstetrícia e Ginecologia do
CHPVVC, realizou, no dia 11 de Outubro, as provas de doutoramento com o tema “Extended clinical evaluation of a computer
system for intrapartum fetal monitoring - Avaliação Clínica
alargada de um sistema de monitorização fetal intraparto”.
A tese, apresentada na Faculdade de Medicina da Universidade
do Porto, obteve a classificação de “aprovado com distinção e
unanimidade”.

