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Irmandade dos Clérigos
e Liga dos Amigos
ajudam Pedro Hispano a
adquirir novas
“pulseirinhas” antirrapto

A Irmandade dos Clérigos e a Liga dos Amigos do Hospital de
Matosinhos vão ajudar o Hospital Pedro Hispano a adquirir um
novo sistema de proteção e segurança dos bebés (as chamadas
pulseirinhas antirrapto), que estará pronto a funcionar em junho
próximo.

Num investimento superior a 56 mil euros, esta ajuda vai permitir
concretizar um projeto há muito ambicionado pelo Conselho de
Administração e pelos profissionais dos vários serviços que
integram o Departamento da Mulher, da Criança e do Jovem
(Bloco de Partos, Neonatologia, Obstetrícia e Pediatria).

Durante uma visita que realizou no passado dia 28 ao Hospital
Pedro Hispano, onde anualmente nascem perto de 1600 bebés,
o Pe. Américo de Aguiar, ainda Presidente da Irmandade dos
Clérigos, reconheceu a importância deste equipamento, e a
necessidade da sua atualização, tendo em conta o objetivo de
dotar esta unidade de saúde com a tecnologia mais avançada
existente nesta área, reforçando assim as condições de segurança
dos bebés.

Trata-se de um investimento significativo para a instituição que
só foi possível concretizar através das ações de solidariedade
dinamizadas pela Irmandade dos Clérigos, cujo valor das entradas
de três fins-de-semana de visitas à Torre dos Clérigos reverteu
a favor deste projeto.

Durante a visita, o Pe. Américo Aguiar, agora já nomeado Bispo
Auxiliar de Lisboa, destacou ainda a importância destas iniciativas
solidárias, nas quais a Irmandade dos Clérigos se tem empenhado,
de ajuda à comunidade e às instituições de saúde da região,
lembrando também a importância do trabalho desenvolvido pelas
associações civis, de que é exemplo a Liga dos Amigos do Hospital
de Matosinhos (Pedro Hispano).
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Comemoração
do 22º aniversário
do Hospital
Pedro Hispano

ULSM ganha prémios de
“Melhor site informativo”
e “+ Desmaterialização”

“Pedro Hispano foi o português com mais poder no mundo antes
de António Guterres chegar à ONU”. Numa crónica a propósito
do lançamento do seu livro “João XXI – O Papa Português” (Esfera
dos Livros, 2016), o historiador Armando Norte, especialista em
História Medieval, defendeu que era preciso recuar até à Idade
Média para encontrar um português a exercer um cargo tão
importante na política internacional que se possa equivaler ao de
António Guterres nas Nações Unidas. Esse foi o mote para, em
dia de aniversário, se falar dessa figura que dá o nome ao Hospital
de Matosinhos, que foi padre, médico, filósofo, alquimista e o
único Papa português.

O historiador Armando Norte, autor da biografia do único Papa
português, associou-se ao 22º aniversário do Hospital Pedro
Hispano, que se assinalou a  20 de março, para proferir uma
conferência sobre a figura deste português famoso que deu nome
ao Hospital de Matosinhos e cujo percurso de vida continua ainda
pouco conhecido e até algo misterioso.

Recebido pelo cirurgião e ex-diretor do Departamento de Cirurgia,
Fleming de Oliveira, convidado para moderar a sessão, e por um
auditório que reuniu personalidades e colaboradores que viram
“nascer e crescer” este hospital, a conferência abordou as diferentes
vertentes da vida e obra de Pedro Hispano, a começar pelas suas
origens, o sacerdócio e a carreira eclesiástica, a sua ação
apostólica enquanto Papa João XXI, descrevendo o seu percurso
académico e a sua produção intelectual, com destaque para as
obras médicas.

Por sua vez, Fleming de Oliveira não deixou de lembrar alguns
momentos marcantes desta história de 22 anos, a começar pela
escolha do nome atribuída ao Dr. Manuel Rodrigues de Sousa,
passando pela conferência sobre Pedro Hispano que o Professor
José Hermano Saraiva proferiu, neste mesmo auditório a 21 de
janeiro de 1997.

O dia foi ainda assinalado com a oferta de uma escultura de
Pedro Hispano à instituição, e a apresentação do livro, numa
versão restaurada de 1610, “Petris Hispani Summulae Logicales”.

A Unidade Local de Saúde de Matosinhos foi distinguida com
os prémios de “Melhores si tes informativos” e “+
Desmaterialização”, na 3ª edição do "Portugal eHealth Summit”,
cimeira de tecnologia e saúde organizada pelos Serviços
Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS).

Esta conferência tecnológica, que decorreu de 19 a 22 de março,
em Lisboa, foi o momento escolhido pela SPMS para distinguir
o trabalho realizado pelas várias instituições de saúde, entre as
quais a ULSM, que se destacaram pela inovação e qualidade em
diferentes categorias.

Assim, a ULSM foi uma das instituições distinguidas, e a única
a receber o prémio “+ Desmaterialização”, pelo esforço
desenvolvido na desmaterialização de processos, um objetivo
que envolveu diversos serviços da instituição.

Este ano, a ULSM recebeu também o prémio “Melhores Sites
Informativos”, pela dinâmica de atualização e qualidade da
informação publicada na sua página web oficial, coordenada pelo
Gabinete de Comunicação e Relações Públicas da instituição.

A 3ª edição, a “Portugal eHealth Summit” consolidou a sua posição
de maior cimeira tecnológica e de Saúde realizada no país.

Hospital Pedro
Hispano assinala
Dia Internacional
da Mulher
com beleza, flores
e …tango

Seria dia de tratamento, como qualquer outro, mas que foi
possível transformar num dia diferente, especial. No Dia
Internacional da Mulher, que se assinalou a 8 de março, não
faltaram flores, surpresas e outros mimos às utentes do Hospital
Pedro Hispano.

A começar pelo Hospital de Dia, onde a agenda foi «reservada»
quase exclusivamente para as utentes em tratamento oncológico,
decorreram várias sessões maquilhagem com a colaboração de
consultoras de beleza da secção de Perfumaria & Cosmética da
Marques Soares que ensinaram alguns cuidados a ter com a
pele, incluindo algumas técnicas que ajudam a lidar melhor com
as alterações da imagem que acontecem durante o tratamento.

“Sem dúvida que o que fizemos hoje também é cuidar, são
pequenos mimos, mas que ajudam as nossas utentes a olhar de
outra maneira para o espelho e para si próprias”, diz Paula Peixoto,
enfermeira-chefe do Hospital de Dia, que gostaria de “multiplicar”
este dia por muitos outros.

Este ano, além das sessões de beleza, as senhoras foram
surpreendidas pela presença dos alunos do curso profissional de
Cabeleireiro da Escola Alternância, que se associaram a esta
iniciativa, mostrando que também este cuidado pode ajudar na
recuperação da imagem pessoal.

Num dia especial, não poderia faltar música e dança, desta vez
um tango argentino pelos vice-campeões UK Tango Championship
2018, Sara e Fernando, professores da Escola Esquina de Tango,
na Senhora da Hora, que encantaram também no “palco” do
Hospital de Dia.

Como já vai sendo tradição, a Liga dos Amigos do Hospital Pedro
Hispano e o Serviço de Voluntariado, acompanhados pelo Padre
José Avelino, distribuíram flores a todas as utentes hospitalizadas
e não só, bem como às profissionais.

UCS da Senhora
da Hora atenta
à Saúde da Mulher

Dedicada à Saúde da Mulher, a UCCSH convidou as utentes
para um dia diferente, proporcionando-lhes atividades de saúde
e bem-estar. Sob o lema “+ Mulher + Controlo + Saúde”, esta
iniciativa teve por objetivo capacitar a mulher para o melhor
controlo do seu estado de saúde, ao longo das diferentes fases
de vida. Assim, participaram grávidas, mulheres no período pós-
parto e seus bebés, e mulheres em menopausa. A Escola Superior
de Saúde, do Instituto Politécnico do Porto, foi novamente parceira
nesta iniciativa, bem como a Matosinhos Sport que disponibilizou
o espaço para a realização das atividades.

E quando os rins
não funcionam?

No Dia Mundial do Rim, a coordenadora da Unidade de Nefrologia, Ana Branco, esteve no programa “Consultório” para dar a
conhecer um pouco mais sobre o seu funcionamento e importância na nossa saúde, os cuidados a ter, mas também as respostas
que a Medicina já disponibiliza, atualmente, quando os rins não funcionam. (Pode consultar o programa aqui: https://youtu.be/tdiYKFJTNZc).

Paralelamente, no átrio do Hospital Pedro Hispano, decorreu uma pequena exposição com algumas informações úteis sobre os rins
e o seu funcionamento, com o objetivo de informar os utentes e de os sensibilizar para alguns sinais ou sintomas que devem valorizar,
numa ação de educação para a Saúde a propósito deste dia mundial.

UCC de Leça da
Palmeira dinamiza
Gabinete Educar
para a Saúde

Integrado nas Jornadas da Saúde da Escola Secundária da Boa Nova, em Leça da Palmeira, foi apresentado o Gabinete Educar
para a Saúde, que funcionará em parceria com a Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Leça da Palmeira.

Um projeto que há já alguns anos a UCC tentava concretizar em articulação com esta escola secundária. "É essencial que exista
uma estrutura onde os alunos se dirijam, muitas vezes de forma anónima e sem se sentirem julgados, para pedir apoio, um
aconselhamento, ou apenas para conversar com um profissional de saúde", garantem as nossas enfermeiras, sublinhando que se
trata de um “espaço aberto a todos e para todos".

Carvalho português
“nasce” no jardim
do Hospital
Pedro Hispano

O Dia Mundial da Árvore foi assinalado no Hospital Pedro Hispano
com a plantação de um carvalho português, numa ação conjunta
da ULSM e da empresa responsável pela manutenção dos nossos
jardins - "Lendas & Alamedas".

USF Lagoa faz
educação para
a Saúde

Convidada a participar no 4º Encontro Nacional de Centros de Marcha e Corrida, que decorreu no último dia de março, a equipa
da USF Lagoa, coordenada por Luís Filipe Cavadas, aproveitou a oportunidade para fazer uma ação de educação para a Saúde.
Assim, ao contrário dos habituais rastreios, a equipa esteve presente neste evento desportivo para informar sobre a importância
do exercício físico e de uma alimentação saudável, aconselhar quanto às necessidades em saúde, esclarecer e orientar os utentes
para as respostas que existem no SNS, com destaque para os cuidados de saúde primários.


