Informação à Imprensa
ULSM investe na melhoria das condições de conforto das suas utentes
Unidade de Grávidas de Risco vai ter obras de modernização
O Hospital Pedro Hispano, integrado na Unidade Local de Saúde de Matosinhos (ULSM), vai
dar início esta semana às obras de requalificação da Unidade de Grávidas de Risco, com o
objetivo de melhorar as condições de conforto e hotelaria para as suas utentes, bem como
de trabalho para os seus profissionais.
Depois das obras de modernização do Serviço de Obstetrícia, que permitiram melhorar as
condições físicas daquele espaço, adequando-o às expectativas das grávidas que procuram
o Hospital Pedro Hispano para o nascimento dos seus bebés, agora é a vez da Unidade de
Grávidas de Risco, tendo em conta que se trata de um espaço fundamental na prestação de
cuidados.
A reorganização do espaço, com a criação de novas salas de trabalho para a equipa de
enfermagem e de mudança na distribuição de camas, vai permitir um novo fluxo de
trabalho em articulação com o Bloco de Partos, localizado na proximidade desta unidade.
O conforto das grávidas aqui internadas – que incluem diferentes situações clínicas
relacionadas com complicações da gravidez – é o objetivo fundamental desta aposta que a
ULM tem vindo a concretizar, na resposta às necessidades das mães e bebés, além da
segurança clínica que é garantida.
Assim, nos últimos meses, a ULSM não só investiu na melhoria das condições de conforto
dos serviços, mas também na segurança dos bebés e crianças, adquirindo um novo sistema
de pulseirinhas anti-rapto, bem como na preparação para o parto e parentalidade,
proporcionando às grávidas (casais) aulas em meio aquático de preparação para o parto.
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