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Hospital Pedro Hispano regista aumento de nascimentos
em 2021

Em 2021 nasceram 1 595 bebés no Hospital Pedro
Hispano/ULSM, mais 29 bebés do que no ano
anterior, revelando uma tendência crescente da
procura desta instituição pelas grávidas e casais
para o nascimento dos seus filhos.
Num ano em que o número de nascimento em
Portugal atingiu mínimos históricos – 2021 registou
um total nacional abaixo dos 80 mil bebés, de
acordo com os dados do Instituto Nacional de
Saúde Doutor Ricardo Jorge, a partir da realização
dos “testes do pezinho” –, os resultados da atividade
do Bloco de Partos do Hospital Pedro Hispano
revestem-se de especial importância e são um
motivo de orgulho para a instituição e seus
profissionais.
Em 2020 nasceram 1 566 bebés no Hospital Pedro
Hispano, número que subiu para 1 595 bebés em
2021, acompanhado de uma diminuição do número de partos por cesariana (428) comparativamente
ao ano anterior (436).
De salientar ainda que do número total de nascimentos registado no ano passado (1 595), cerca de
70% referem-se a grávidas fora do concelho de Matosinhos, o que revela uma procura cada vez maior
do HPH pelos casais de outros concelhos e cidades, de Vila Real a Santa Cruz das Flores, passando
por Lisboa e Faro.
As excelentes condições do Bloco de Parto, do Serviço de Obstetrícia e da recém-renovada Unidade
Materno-Fetal, bem como existência de uma Unidade de Neonatologia de referência, que as grávidas
podem conhecer previamente através de uma visita agendada, ajudam a explicar esta dinâmica de
procura, mas acima de tudo é o acompanhamento de uma equipa dedicada e a humanização do parto,
respeitando o Plano de Nascimento e a expetativa da grávida/casal, que motivam esta procura crescente
do HPH para o de nascimento dos seus bebés.
Decisiva para a escolha dos jovens casais foi também a continuidade do projeto Pai 24horas que,
apesar da situação de pandemia, possibilitou a presença do pai/acompanhante durante o período de
internamento da mãe e bebé no serviço de Obstetrícia.

Plano de Gestão de Carbono prevê redução de 4,2% das
emissões de CO2

A ULSM acaba de apresentar o seu Plano de
Gestão de Carbono que prevê uma redução anual
de, aproximadamente, 4,2% nas suas emissões
de CO2 até 2030. Neste documento, pioneiro entre
as instituições de saúde do SNS, é assumida a
ambição e o compromisso de alcançar emissões
líquidas zero até 2050, em linha com o objetivo
de neutralidade carbónica.
A instalação 1522 painéis fotovoltaicos no Hospital
Pedro Hispano, que está neste momento a ser
finalizada, é uma das medidas estruturantes deste
Plano de Gestão de Carbono (PGC), a par da
substituição das lâmpadas por tecnologia LED, da
melhoria da gestão dos elevadores e da captura
de gases halogenados também em curso.
“O Plano de Gestão de Carbono institucional é uma
base fundamental para otimizar as reduções das
emissões de gases de efeito estufa (GEE)”, defende
Tiago Fernandes, médico anestesista do Hospital
Pedro Hispano e Coordenador do Grupo de
Sustentabilidade Ambiental da ULSM,
reconhecendo que a prioridade inicial foi conhecer
o impacto no clima (pegada ecológica), definir
objetivos de redução de emissões de GEE e apontar
medidas que permitam a sua concretização. “A partir daqui está delineada a estratégia que permitirá
ao HPH reduzir a sua pegada de carbono, otimizar o uso de energia e o consumo de recursos e
materiais, com vista a melhor desempenho ambiental que lhe permitirá chegar à tão ambicionada
neutralidade carbónica”, sublinha, assumindo que a ULSM pretende ser “líder e referência” entre os
prestadores de cuidados de saúde, no que se refere às boas práticas de sustentabilidade ambiental.
Nesta resposta à “Emergência Climática”, a ULSM integra o projeto europeu Low-carbon Healthcare
in the Mediterranean Region, em parceria com a entidade Health Care Without Harm (HCWH) Europe.
Esta organização não-governamental dedicada à sustentabilidade ambiental nos cuidados de saúde
providenciou um conjunto de ferramentas e suporte técnico-científico essenciais a este projeto.

ULSM deu as boas vindas a 78 médicos internos

No primeiro dia útil de Janeiro, como é
tradição, a ULSM deu as boas vindas aos
seus novos médicos Internos. Este ano,
38 jovens médicos escolheram a instituição
para fazer o seu internato de Formação
Específica e 40 de Formação Geral.
A chegada dos jovens médicos é sempre
um momento inspirador, de renovação na
vida da instituição, e por essa razão a
Diretora Clínica, também responsável pelo
Internato Médico, Ana Veloso, fez questão
de sublinhar a importância da sua
presença no dia-a-dia da ULSM. “Vocês chegam para apender, mas nós também vamos aprender
convosco, porque só assim é possível crescer. Todos os dias temos de aprender, não podemos assumir
que já sabemos tudo”.
Também o Presidente do Conselho de Administração, Taveira Gomes, fez questão de lembrar aos
novos Internos o papel crucial que têm na vida da instituição e a expectativa que se renova a cada ano,
com a sua chegada, salientando que “fazer o internato aqui, numa Unidade Local de Saúde, é a
possibilidade de conhecer todo o sistema, dos cuidados primários aos hospitalares”.

Remodelação do Serviço de Gastrenterologia e
Exames especiais

As

obras de remodelação do Serviço de
Gastrenterologia e da Unidade de Exames
Especiais, com vista ao alargamento do atual
espaço do recobro, arrancaram a meio de Janeiro.
Os trabalhos deverão estar concluídos no final de
Abril, e vão implicar algumas alterações na
circulação dos utentes e profissionais,
nomeadamente a deslocalização do secretariado
dos Exames Especiais para o espaço atualmente
ocupado pela primeira sala de espera. Esta
mudança está prevista para o início de Fevereiro,
bem como a criação de uma nova zona de espera
para os utentes dos Exames Especiais no átrio
principal.
As obras vão decorrer durante um período previsível
de quatro meses, dividido em duas fases de modo
a minimizar o transtorno que a concretização dos
trabalhos acarreta.

ULSM Solidária

No Natal passado retomámos uma iniciativa da
qual já tínhamos saudades e voltamos a realizar
os desejos de Natal das crianças e jovens que
vivem no Lar Nossa Senhora da Conceição, uma
instituição de acolhimento para raparigas. Apesar
dos dias exigentes e com a situação pandémica
ainda a marcar a rotina da instituição, a iniciativa
do Gabinete de Comunicação, apoiada pelo
Conselho de Administração, foi acolhida com toda
a generosidade.
Além da resposta pronta e disponível às 19 cartas
com pedidos ao Pai Natal, os vários departamentos/serviços/unidades e equipas da ULSM acrescentaram
ainda mais ofertas, como produtos de higiene pessoal sempre necessários ao dia-a-dia destas instituições
de acolhimento.
Os presentes foram entregues às jovens no dia de Reis pelo Presidente do Conselho de Administração,
Taveira Gomes, e pela Enfª Amélia Ferreira, em representação de todos os profissionais da ULSM. Os
sorrisos que recebemos foram o melhor dos agradecimentos, neste momento de Natal que simboliza
a boa vontade que nos une.

Sayuri, a nossa Bebé do Ano

Sayuri nasceu na manhã do dia de Ano Novo,
pelas 8h45, de parto normal, com 3, 263 kg e 48,5
centímetros. A nossa Bebé do Ano recebeu o nome
da flor preferida da mãe – o lírio (sayuri em japonês)
– numa evocação aos dias felizes da infância no
jardim da avó.
Apesar da sua naturalidade portuguesa, Carolina
Diogo procurou um nome oriental que
correspondesse à flor e à imagem encantada do
jardim da casa da avó, que guarda com carinho e
que quis perpetuar, com todo o simbolismo, através
da escolha do nome da sua bebé.
Carolina Diogo e Luis Santa Rosa vivem em Águas
Santas, no concelho da Maia, e escolheram o
Hospital Pedro Hispano para o nascimento da filha
Sayuri, que vem juntar-se ao mano Duarte, de
quatro anos.
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Vacinação em Matosinhos
A vacinação das crianças e da comunidade escolar nos primeiros dias do ano motivou a presença de
várias equipas de reportagem -- SIC, RTP, TVI/CNN, CMTV, Rádio Renascença e Correio da Manhã
Jornal – que acompanharam o trabalho dos profissionais da ULSM no CVC Matosinhos.

"Os pais fizeram o trabalho de casa". Cerca de 4.300 crianças vacinadas em Matosinhos
A Renascença fez o balanço do processo de vacinação de crianças contra a Covid-19, em Matosinhos.
O dia com maior procura foi o primeiro (quinta-feira) com 1.600 crianças, num dia exclusivamente
dedicado à faixa etária entre os 5 e os 11 anos

In Renascença Online - 09-01-2022

Vacinação da comunidade escolar
Antes do regresso às aulas, a vacinação está a decorrer em todo o país. Só em Matosinhos, neste final
de semana, já foram vacinadas mais de 2000 crianças. Comentários de Filipa Oliveira, enfermeira
responsável

In CNN Portugal - CNN Domingo à Tarde - 09-01-2022 - 14:08H

Vacinação da comunidade escolar - Diretos
Termina hoje mais uma fase de vacinação para as crianças, professores e funcionários da comunidade
escolar. Direto de Lisboa, Matosinhos e Faro.

In SIC Notícias - Jornal das Dez - 09-01-2022 - 10:46H

Vacinação da comunidade escolar - Direto de Matosinhos
Segunda-feira já regressam as aulas e alunos e professores têm estado a ser vacinados ao longo destes
dias e vão continuar a ser até domingo. Direto do Centro de Vacinação de Matosinhos.
In CM TV - CM Jornal Hora do Almoço - 07-01-2022 - 13:26H

Vacinação de crianças dos 5 aos 11 anos
Crianças, professores e funcionários das escolas estão desde ontem até domingo a serem vacinados
contra a COVID-19. A afluência tem sido grande, vamos ver qual é expectativa para hoje. - Direto do
centro de vacinação da FIL, em Lisboa; - Direto do centro de vacinação de Matosinhos, declarações
de algumas mães e meninos; - Direto do centro de vacinação de Évora

In SIC Notícias - Edição da Manhã - 07-01-2022 - 08:10H

Vacinação contra a COVID-19
Em direto do Centro de vacinação de Lisboa está a Ana Paula Almeida que nos diz que da parte da
tarde decorre a vacinação de adultos. Declarações da enfermeira Patrícia, responsável por este centro
de vacinação.

In SIC Notícias - Edição da Tarde - 07-01-2022 - 15:52H - Direto do centro de vacinação de Matosinhos,
com um ponto de situação, Filipa Oliveira, enfermeira responsável por este centro.

Elevada corrida à vacinação das crianças entre os cinco e os 11 anos
No centro de vacinação de Lisboa foram vacinadas esta manhã 2400 crianças, das 2500 que estavam
agendadas. Em Matosinhos o número foi de 600 das 1100 agendadas. RTP

In RTP Online - 07-01-2022

Vacinação das crianças contra a COVID - Direto de Matosinhos
Hoje é o segundo de 4 dias de casa aberta de vacinação para as crianças. Direto do centro de vacinação
em Matosinhos.

In RTP3 - Jornal das 12 - 07-01-2022 - 12:51H

Vacinação de crianças contra a COVID-19 - Direto de Matosinhos
Até domingo decorre a vacinação das crianças dos 5 aos 11 anos. Ontem foram vacinadas cerca de
50.000. Direto do Centro de Vacinação de Matosinhos.

In SIC Notícias - Edição do Meio-Dia - 07-01-2022 - 12:34H

Vacinação das crianças contra a COVID
Acompanhamos esse processo de vacinação em 2 pontos do país, em Lisboa e Matosinhos. Direto de
Matosinhos e

In RTP1 - Jornal da Tarde - 07-01-2022 - 13:20H

Vacinação de crianças entre os 5 e os 11
Quase 50.000 crianças foram vacinadas em todo o país no 1º dia do novo período de vacinação para
quem tem entre 5 e 11 anos. Em Lisboa e ao 2º dia estão agendadas 2500 vacinas. - Direto do centro
de vacinação da FIL, em Lisboa; - Direto do centro de vacinação em Matosinhos, declarações de Maria
Rita Rodrigues, Enfermeira do Centro de Vacinação de Matosinhos

In SIC - Primeiro Jornal - 07-01-2022 - 13:09H

Vacinação de crianças dos 5 aos 11 anos
Esta manhã, a ronda pela vacinação começa pelo Norte, mais propriamente por Matosinhos. - Direto
de Matosinhos, declarações da enfermeira Maria Rita Rodrigues; - Direto do centro de vacinação da
FIL, Lisboa

In SIC Notícias - Edição do Meio-Dia - 07-01-2022 - 10:42H

Covid-19. Cerca de 1.100 crianças vacinadas esta manhã em Matosinhos
Em Matosinhos, estão agendadas vacinas para 1.100 crianças. Na quinta-feira, tinham sido já vacinadas
nesta região 1.600 crianças e, devido a essa afluência, não foram vacinados professores e auxiliares

In RTP Online - 07-01-2022

Pela Sua Saúde
Com as cores do novo logotipo da ULSM, personalizada com diferentes rostos
que simbolizam as vidas de todos os utentes de quem cuidamos, a nova imagem
institucional que exibimos na lona frontal, colocada recentemente no exterior
do Hospital Pedro Hispano, traduz a dinâmica e a vontade de fazer sempre mais
e melhor pela Saúde de todas as pessoas e de cada uma que nos procura.
Continuamos aqui, perto de si, Pela sua Saúde.
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