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EDITORIAL
Estimados colaboradores,
Chegados ao final de 2015, o Conselho de Administração quer agradecer a todos Vós, pelo empenho, força e dedicação que pautaram durante
todo o ano na promoção do Centro Hospitalar Póvoa de Varzim – Vila do Conde e, primordialmente, na prestação de cuidados de saúde.
Os utentes são o nosso centro de gravidade, a razão da nossa existência. Apesar de todos os constrangimentos, o CHPVVC cumpriu a sua função
e honrou e continuará a honrar o Serviço Nacional de Saúde. Temos consciência que o SNS é um pilar fundamental da coesão social e todos
vamos continuar a lutar para que assim perdure.
O CA também quer agradecer a todos os parceiros que connosco colaboraram durante este ano. Não esquecemos o apoio incondicional da Liga
dos Amigos do Hospital e do Voluntariado, que tanto nos tem acarinhado. Do Conselho Consultivo, bem como das duas autarquias, e na pessoa
dos Presidentes de Câmara, que num momento tão difícil, estiveram ao lado do Centro Hospitalar e que muito contribuíram para a reposição da
classificação da nossa Urgência Médico-Cirúrgica.
Conscientes da importância da nossa instituição nas comunidades onde estamos inseridos e sabendo que o próximo ano será de grandes desafios a todos os níveis, não abdicaremos de continuar a lutar pelo CHPVVC, e fazê-lo melhor em toda a sua dimensão. Seremos resilientes e
persistentes e contamos com todos Vós!
Um grande bem hajam e desejamos um feliz 2016!
José Manuel Cardoso

Presidente do Conselho de Administração do CHPVVC

CHPVVC reúne Conselho Consultivo
No dia 3 de Dezembro, reuniu o Conselho Consultivo do
Centro Hospitalar Póvoa de Varzim-Vila do Conde, tendo
como ordem de trabalho temas como o Serviço de Urgência
e o acompanhamento da actividade hospitalar.
Foi a primeira reunião deste órgão, que é presidido pelo Dr.
Macedo Vieira e constituído pelo presidente da Câmara
Municipal da Póvoa de Varzim - Eng. Aires Pereira, a presidente da Câmara Municipal de Vila de Conde - Dr.ª Elisa
Ferraz, o representante da Administração Regional de Saúde
do Norte - Dr. Jose Carlos Pedro, a diretora do ACES/PVVC Dr.ª Judite Neves, a presidente da Liga dos Amigos - Dr.ª
Isabel Costa, o médico pediatra - Dr. Jorge Moreira, e a representante dos trabalhadores do CHPVVC - Dr.ª Cláudia
Fangueiro, assim como todos os membros Conselho de
Administração do CHPVVC.
A situação do Serviço de Urgência e o cumprimento dos
critérios legais para manutenção da Urgência Médico-Cirúrgica foi um dos focos da reunião, tendo sido salientada a
necessidade de melhorar as condições físicas e técnicas.
Nesse sentido, foram apontados como objetivos a dotação
de Meios Complementares de Diagnostico e Terapêutica,
nomeadamente um TAC, e de criar condições físicas para
reunir num só espaço todos os serviços necessários ao SU.
Para resolução destes constrangimentos foram apontadas
soluções, destacando-se a disponibilidade da Câmara

Municipal da Póvoa de Varzim de ceder um edifício contiguo ao
Centro Hospitalar. O aumento da área do Serviço de Urgência e a
sua reorganização, criaria condições para aumentar a capacidade
instalada e a existência de novas valências para dar respostas as
necessidades sentidas pelos utentes da área de referência da
Póvoa de Varzim e Vila do Conde, nomeadamente nas áreas de
Oftalmologia, Otorrino, Urologia e Psiquiatria.

ARS Norte visita Serviço de Urgência

No dia 18 de Dezembro, o presidente da Administração
Regional de Saúde do Norte, Prof. Álvaro Almeida, realizou
uma reunião com o Conselho de Administração do Centro
Hospitalar Póvoa de Varzim-Vila do Conde e onde esteve
também presente a diretora do ACES Póvoa de Varzim-Vila
do Conde, Dra. Judite Neves. Posteriormente foi realizada
uma visita ao Serviço de Urgência.
Esta visita teve como objetivo a ARS Norte contactar mais
directamente com o plano de acções implementadas pelo
CHPVVC para o inverno, época onde os episódios de urgência aumentam derivado a surtos de gripe, assim como a
articulação estabelecida com os cuidados de saúde primários
da região.

Natal: Presidente C.M. Vila do Conde visita doentes

A Presidente da Câmara Municipal, Dr.ª Elisa Ferraz, fez a sua
tradicional visita de Natal aos doentes hospitalizados na Unidade
de Vila do Conde do CHPVVC.

Natal: Pediatria recebeu visita de jogadores de futebol

Na véspera de Natal, a pediatria do CHPVVC recebeu a visita de
diversos jogadores de futebol naturais dos concelhos da Póvoa
de Varzim e Vila do Conde. Os “craques” Hélder Postiga e Luis
Neto - internacionais portugueses pela seleção A, André Vilas
Boas - capitão do Rio Ave, Nelsinho - capitão do Varzim, e Bruno

Torres - jogador da seleção nacional de futebol de praia, visitaram
e distribuiram presentes às crianças internadas, num importante
convivio para estes jovens que passaram assim um dia diferente
no hospital.

Natal: Casa do Pessoal do CHPVVC organiza jantar

No dia 12 de Dezembro, a Casa do Pessoal do CHPVVC
organizou o seu tradicional jantar de Natal, que juntou nesta
época de Natal muitos profisionais do Centro Hospitalar e contou
ainda com a participação do Dr. Macedo Vieira, presidente do
Conselho Consultivo do CHPVVC, e do Dr. Gil da Costa e Enf.
Clarisse Martins, anteriores director clínico e enfermeira diretora,
respectivamente.

Liga dos Amigos doa televisores

A Liga dos Amigos do CHPVVC ofereceu 6 televisores ao Centro
Hospitalar, dos quais cinco foram instalados no Serviço de
Pediatria e um na Cirurgia.

Médico do CHPVVC participa no Congresso
da Sociedade Europeia de Ginecologia Oncológica
O médico do Serviço de Obstetrícia e Ginecologia do CHPPV, Dr. Pedro Figueiredo, participou como co-autor de dois posteres –
“When the diagnosis surprise the logic: Vaginal neoplasm at 53 years” e “When the clinic suggest a genetic evaluation” - no 19º
Congresso da Sociedade Europeia de Ginecologia Oncológica (ESGO), que decorreu em Nice.

