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Editorial
Caros Colaboradores,
Cessa no final deste mês o mandato do Conselho de Administração a que presidi ao longo deste triénio. Foi um tempo
de profundos constrangimentos e de grande exigência, que nos obrigou, a todos nós, a um redobrado esforço, tendo
em conta o desiderato de manter a sustentabilidade financeira deste Centro Hospitalar, continuando a prestar os serviços com a qualidade ímpar, que é já um apanágio do qual esta Instituição muito se orgulha. O Balanço de Mandato
que este Conselho teve o cuidado de apresentar, no âmbito da sua obrigação de prestar contas, reflecte assim os
aspectos mais relevantes da actividade desenvolvida.
A qualidade dos cuidados prestados é bem patente na distinção honrosa, que ainda recentemente este Centro Hospitalar recebeu, no que respeita aos indicadores assistenciais, de entre os Hospitais do seu Grupo.
Essa distinção honrosa tem apenas um destinatário: os Colaboradores de excelência do Centro Hospitalar Povoa de
Varzim/Vila do Conde.
Na verdade nunca será de mais realçar o enorme esforço, brio e profissionalismo, que diariamente os profissionais do
CHPVVC colocam no seu trabalho de cuidar e assistir aqueles que a nós acorrem. E esse esforço e profissionalismo,
são ainda mais de exaltar, quanto o vosso trabalho é desenvolvido em condições de trabalho que não são seguramente as melhores, sob condicionalismos e constrangimentos de vária ordem, que todos conhecemos. Por isso, aqui fica
expresso o meu voto de público louvor e exemplo, para todos os profissionais de saúde.
Caros Amigos,
Aproveito para vos comunicar que, muito recentemente fui convidado para desempenhar novas funções fora da área
da saúde. Trata-se de um novo desafio pleno de responsabilidades, ao qual não me pude eximir. Restam-me apenas
palavras para vos comunicar a honra que tive em poder trabalhar convosco e o enorme privilégio de poder servir a res
publica, ao lado de tão abnegados profissionais; aprendi muito convosco e levo-os a todos no coração. Aos meus
colegas de Conselho de Administração e a todos vós endereço os meus votos de um Santo Natal e um Novo Ano
pleno de prosperidades pessoais e profissionais. Comigo, contem sempre. Bem Hajam.
Henrique Capelas

Ministro da Saúde visita CHPVVC
O Ministro da Saúde visitou a Unidade da Póvoa
de Varzim do Centro Hospitalar da Póvoa de
Varzim – Vila do Conde, depois de inaugurar a
nova Unidade de Saúde Familiar Terra e Mar, que
irá servir as populações de Aver-o-Mar, Amorim e
Terroso.
O Dr. Paulo Macedo visitou o internamento de
Ortopedia e o Serviço de Urgência, onde teve
oportunidade de falar com muitos utentes, que
demonstraram a sua satisfação com a qualidade
dos serviços de saúde aqui prestados.
Durante a sua visita, o Ministro da Saúde aproveitou para esclarecer que não prevê qualquer “alteração drástica em termos de orientação ou redução”, garantindo que "não há intenções de reduzir
valências" no CHPVVC, embora não descartando
"alguns ajustamentos", “uma vez que o Serviço
Nacional de Saúde é dinâmico".

CHPVVC em 3º lugar no ranking hospitalar nacional
A empresa multinacional IASIST, especializada em
estudos de “benchmarking” para organizações de
saúde, realizou uma avaliação global e integrada
de diversos hospitais do Serviço Nacional de
Saúde.
Os hospitais foram divididos e agrupados em clusters definidos pela Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), havendo quatro níveis, de
acordo com critérios como a dimensão, a variedade e a complexidade da casuística.
O CHPVVC, inserido no nível “B”, ficou em 3º lugar
no ranking nacional, facto que confirma a qualidade dos serviços de saúde prestados, bem como o
bom desempenho das suas funções dos profissionais do Centro Hospitalar.

Iniciativa da Unidade de Cirurgia de Ambulatório
em destaque na comunicação social internacional
A Unidade de Cirurgia de Ambulatório (UCA) do
Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim - Vila do
Conde organizou mais uma iniciativa pedagógica
com dezenas de crianças do conselho. A ação
teve como objetivo desmistificar os seus medos
perante o “espaço hospital”, através da promoção
de um contacto direto com o ambiente hospitalar
e de simulações no bloco operatório.
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Unidade de Cuidados aberta
à comunidade escolar
“A brincar a brincar
se aprende a cuidar”
“Visita à UCA dos Pequeninos”
(apresentação de um filme
e outras surpresas)

13:00

Este evento, “UCA dos Pequeninos”, contou com
a participação de duas turmas do pré-escolar do
Agrupamento Afonso Sanches e de pais das
crianças, assim como de médicos, enfermeiros,
assistentes técnicos, operacionais do hospital.
A iniciativa obteve um sucesso tal que foi alvo de
uma reportagem pelo programa Learning World,
do canal Euronews. Este programa, com transmissão a nível europeu, é reconhecido por ser um
importante veículo de comunicação de ações
formativas e de vertente educacional, pelo que é
com o maior orgulho que o CHPVVC vê o seu
“UCA dos Pequeninos” merecer este importante
destaque internacional.

Presidente do CHPVVC participa em debate
na RTP sobre os 35 anos do SNS
O presidente do CA do CHPVVC, Dr. Henrique
Capelas, participou num debate no programa
Sociedade Civil da RTP, com o Dr. Miguel Guimarães (Ordem dos Médicos), Enf. Jorge Cadete
(Ordem dos Enfermeiros) e o Dr. António Leal
Lopes (Economista)
O tema foi os 35 anos do Serviço Nacional de
Saúde, e as transformações e reformas que sofreu
ao longo deste tempo, sendo também abordado o
papel do SNS na atualidade e futuro.

