Ministro da Saúde preside à assinatura de protocolo para
construção de novo acesso pedonal ao Hospital Pedro Hispano
e anuncia obras na Urgência

De visita à Unidade Local de Saúde de Matosinhos

(ULSM), a 15 de fevereiro, para presidir à assinatura
do protocolo para a construção do novo acesso pedonal
ao Hospital Pedro Hispano, o ministro da Saúde,
Adalberto Campos Fernandes, trouxe também boas
notícias, como o apoio às obras de requalificação do
Serviço de Urgência, além de elogios à estratégia de
internalização dos MCDT que tem sido seguida pela
instituição.
O protocolo celebrado entre a ULSM e a Câmara de
Matosinhos vai, finalmente, permitir avançar com um
projeto de melhoria de acessibilidade dos utentes ao
Hospital Pedro Hispano, solucionando um problema
antigo, que persiste desde a abertura do hospital, e
que por motivos de construção obriga os utentes a
percorrer uma rampa íngreme.
ao Hospital Pedro Hispano, o ministro da Saúde,
Adalberto Campos Fernandes, acompanhado pela presidente da CMM, Luísa Salgueiro, e pelo Conselho de
Administração da ULSM começou por inaugurar uma nova sala de RX, um investimento na ordem dos 250
mil euros em equipamento de Imagiologia que permite aumentar a capacidade de resposta e diminuir o tempo
de espera dos utentes.
De seguida, Adalberto Campos Fernandes visitou o Serviço de Urgência e anunciou as obras de requalificação
que estão previstas para aquele espaço, orçadas em cerca de 600 mil euros, em resposta à necessidade de
melhoria das condições físicas para a prestação de cuidados aos utentes e de funcionamento para os
profissionais.

ULSM tem novo Vogal no Conselho de Administração

Em resultado da alteração dos Estatutos das Unidades

Locais de Saúde em 2017, o Conselho de
Administração destas instituições passou a ser
composto por seis elementos, mais um do que na
versão anterior. Carlos Mouta é o mais recente elemento
a integrar o Conselho de Administração da ULSM, que
mantém os restantes elementos neste novo mandato.
Licenciado em Enfermagem, Mestre em Gestão das
Organizações e a frequentar um Doutoramento em
Sustentabilidade Social e Desenvolvimento, Carlos
Mouta assume, neste triénio, entre outras delegações
de competências, o Gabinete de Comunicação e
Relações Públicas, o Serviço de Instalações e
Equipamentos e o Serviço de Logística. É também o
elo fundamental na relação da ULSM com a Autarquia
e Comunidade.
Foi também nomeado o Conselho Fiscal para o triénio 2018-2020. Presidido por Jorge Manuel Pereira Nina,
este órgão integra como vogais efetivos Maria Gorete Gonçalves Fernandes Rato e Fernanda Maria Mouro
Pereira, tendo como vogal suplente Serafim dos Anjos Aguiar Fernandes.

ULSM/Hospital Pedro Hispano mantém-se entre os melhores na
avaliação SINAS

Os resultados do relatório semestral do SINAS (Sistema Nacional de Avaliação em Saúde), divulgados no

início de janeiro, continuam a classificar a Unidade Local de Saúde de Matosinhos/Hospital Pedro Hispano
entre os prestadores de cuidados de saúde (hospitais e clínicas, públicos e privados) que demonstram cumprir
critérios de qualidade em termos de excelência clínica, num total de 159 avaliados pela Entidade Reguladora
da Saúde.
A ULSM/Hospital Pedro Hispano obteve a classificação de excelência clínica nas 13 áreas de especialidade
avaliadas pela ERS, no âmbito do SINAS@Hospitais, destacando-se no conjunto dos vários hospitais por
conseguir a classificação máxima (nível III) em cinco das áreas clínicas em avaliação.
Assim, no que se refere à análise por áreas clinicas de especialidade, destacam-se com nota máxima: Obstetrícia
(Parto e Cuidados Pré-Natais), a Ortopedia (artroplastias totais da anca e do joelho) e a Ginecologia
(histerectomias).
Destaque ainda para a classificação máxima que o HPH obteve na avaliação de outras áreas, como a segurança
do doente, a adequação e conforto das instalações e a focalização no utente.
“Além da nota máxima que conseguimos na Obstetrícia (Parto e Cuidados Pré-Natais), Ginecologia e Ortopedia,
a verdade é que nas 13 áreas em que fomos avaliados, em todas obtivemos um excelente desempenho, o
que nos coloca no topo dos hospitais no que se refere à excelência clínica”, destaca Victor Herdeiro, presidente
do Conselho de Administração da ULSM, acrescentando que a “qualidade na ULSM, quer clínica, quer
organizacional, é um constante processo de melhoria contínua”.

Acesso prioritário ao Serviço de Urgência permite maior rapidez
às ambulâncias em missão de urgência

Concretizando uma reivindicação antiga, a Câmara

Municipal de Matosinhos e Unidade Local de Saúde
de Matosinhos inauguram, no início de fevereiro, o
acesso direto da A28 ao Serviço de Urgência do
Hospital Pedro Hispano.
Este novo acesso prioritário veio permitir que as viaturas
de emergência evitem o trânsito congestionado e
permanente da A28 e da Rotunda AEP, poupando
tempo no transporte de doentes urgentes ao SU.
“Um bem demasiado precioso quando se trata de
salvar vidas”, como afirmou o Presidente do Conselho
de Administração da ULSM, Victor Herdeiro, sobre
este projeto “há muito ansiado por nós, há muito
reclamado pela Autarquia que em momento algum se
rendeu às sucessivas dificuldades e entraves”.
Lembrando que foram “anos de avanços e recuos,
mas nunca de desistência perante esta necessidade
de criar uma ligação rodoviária prioritária destinada às
viaturas em missão de urgência”, Victor Herdeiro
agradeceu à presidente da autarquia, Luísa Salgueiro,
“o empenho, a persistência e a generosidade” na sua
concretização “a bem dos nossos doentes, a bem de
todos os matosinhenses”
Por sua vez, a presidente da CMM recordou as
dificuldades e sucessivas fases do projeto, salientando
a importância desta ligação rodoviária e o empenho
da Autarquia em concretizá-la. No momento da
inauguração, Luísa Salgueiro reiterou o apoio à ULSM
na concretização dos seus projetos, tendo em conta
“a importância que esta instituição tem na Saúde do
concelho”, elogiando “os bons resultados com que se
tem distinguido no panorama nacional”.

SNS + Proximidade – ULSM assinala Semana do “Cuidar em Casa”

O Coordenador Nacional para a reforma do Serviço Nacional de Saúde na área dos Cuidados Continuados,

Professor Manuel José Lopes, e a Vogal do Conselho Diretivo da ARS Norte, Paula Duarte, deslocaram-se
à Unidade Local de Saúde de Matosinhos (ULSM) onde deram início à semana dedicada à temática do “Cuidar
em Casa”. Esta iniciativa, que decorreu de 26 de fevereiro a 2 de março, no âmbito do projeto SNS + Proximidade,
foi uma oportunidade para dar a conhecer as respostas assistenciais dinamizadas pelas unidades de saúde
e suas equipas, neste caso em particular, pela ULSM.
A USLM é pioneira em projetos de apoio domiciliário, disponibilizando hoje respostas direcionadas para a
reabilitação física e respiratória, saúde mental, cuidados neonatais, doente crónico complexo, cuidados
paliativos, entre outros. Projetos que assumem particular
relevância para as pessoas mais idosas, com múltiplos
problemas de saúde, e que que permitem “envelhecer
no seu contexto”, ou “envelhecer em casa”.
O “Cuidar em Casa” deslocaliza os cuidados das
instituições para a casa das pessoas, levando a uma
redefinição processo de prestação de cuidados. “Esta
é a aposta voltada para o futuro do projeto SNS +
Proximidade”, como sublinhou o Professor Manuel
José Lopes.
Na ocasião, assinalou-se o alargamento da frota
disponível na ULSM, com a disponibilização de mais
três viaturas que vão permitir aumentar a capacidade
da resposta assistencial da Equipa de Cuidados
Paliativos aos utentes, prestando cuidados no domicílio
e evitando que se desloquem ao hospital.

Utentes fazem mais de 77 mil análises clínicas por ano nas suas
unidades de saúde

Pioneira na internalização das análises clínicas, a Unidade Local de Saúde de Matosinhos (ULSM) registou

em 2017 um número recorde de 77 337 colheitas realizadas nos centros de saúde, incluindo no domicílio (2
453), o que se traduz num aumento de cerca de 4 500 colheitas, face ao ano anterior.
Melhorar a acessibilidade dos doentes aos cuidados de saúde e aumentar a rentabilidade da capacidade
instalada dos serviços foram as razões que motivaram esta decisão de internalizar as análises clínicas que
passaram a ser feitas nos centros de saúde que integram a ULSM, em articulação com os Serviços de Patologia
Clínica e Anatomia Patológica do Hospital Pedro Hispano.
Além do conforto e acessibilidade para o utente, esta medida resultou em ganhos de eficiência e redução de
custos, pois os utentes deixaram de ter de se deslocar aos laboratórios privados convencionados.
Numa altura em que o Ministério da Saúde volta a apelar a estratégias de internalização que permitam
rentabilizar a capacidade instalada das próprias unidades, os números agora revelados, consolidam esta
decisão que já tem uma experiência de mais de 14 anos na ULSM, e que recentemente deu mais um passo
com o Centro de Saúde da Senhora da Hora a disponibilizar também as colheitas aos seus utentes.

Serviço de Ortopedia do Hospital Pedro Hispano/ULSM estreia
cirurgia minimamente invasiva no tratamento das hérnias discais

O serviço de Ortopedia do Hospital Pedro Hispano/ULSM realizou, pela primeira vez, em fevereiro, uma
intervenção cirúrgica inovadora que permite uma abordagem menos invasiva no tratamento das hérnias discais
lombares e com vantagens na recuperação do doente.

A técnica, designada por discectomia endoscópica lombar, realizou-se em dois doentes acompanhados no
Serviço de Ortopedia e que apresentavam indicação para esta nova abordagem. “Trata-se de uma cirurgia
minimamente invasiva, que se executa através de uma pequena incisão e com recurso a um endoscópio que
permite retirar a hérnia”, explica Nuno Bastos, ortopedista que executou pela primeira vez, e com sucesso,
esta intervenção no Hospital Pedro Hispano.
Além da incisão mínima que é preciso executar, contrariamente à técnica aberta mais convencional, “esta
intervenção menos agressiva da hérnia discal evita internamentos demorados (apenas de um dia) e tem
tendência a evoluir para uma cirurgia de ambulatório”, acrescenta o especialista, referindo que neste momento,
o hospital tem capacidade para operar cerca de 20 a 30 doentes por ano mas, posteriormente, um número
mais alargado de doentes vai poder beneficiar desta resposta inovadora.

ULSM faz rastreios de tuberculose pulmonar em Matosinhos

O Centro de Diagnóstico Pneumológico (CDP) da

Unidade Local de Saúde de Matosinhos realizou, nos
dias 8 e 9 de março, a primeira ação de rastreio de
tuberculose pulmonar deste ano, indo ao encontro da
população do concelho de Matosinhos. Desta vez, o
rastreio decorreu no Conjunto Habitacional do Seixo,
localizado na freguesia de São Mamede de Infesta,
no qual participaram cerca de 90 pessoas.
Esta iniciativa enquadra-se na estratégia e dinâmica
do CDP e justifica-se pelo facto de Matosinhos ser o
concelho, a nível nacional, que apresenta uma das
taxas de prevalência de tuberculose mais elevada.
O Centro de Diagnóstico Pneumológico (CDP) é o
serviço responsável pela prevenção e tratamento da
tuberculose, nas suas múltiplas formas. O seu âmbito
de atuação estende-se a toda a população do concelho
de Matosinhos.

Dia Internacional da Mulher com beleza, flores e outras surpresas

O Hospital Pedro Hispano comemorou o Dia Internacional da Mulher, que se assinalou a 8 de março, com
sessões de maquilhagem e oferta de flores, entre outras surpresas.

No Hospital de Dia, repetindo a experiência positiva do ano anterior, as utentes em tratamento oncológico
tiveram oportunidade de experimentar uma sessão de maquilhagem e aprenderam algumas técnicas que
podem ajudar a minimizar as alterações de imagem que acontecem durante o tratamento. Para estas sessões
de maquilhagem e beleza, acompanhadas da oferta de pequenos presentes a todas as senhoras, o Hospital
Pedro Hispano conta com a colaboração da Marques Soares, e com a presença das suas consultoras de
beleza da secção de Perfumaria & Cosmética.
Outros serviços, como a Ginecologia também ofereceram um mimo doce às utentes internadas, além da
decoração alusiva ao dia.
Como também já vai sendo habitual, a Liga dos Amigos do Hospital Pedro Hispano e o Serviço de Voluntariado
distribuíram flores a todas as utentes hospitalizadas, incluindo às senhoras em tratamento no Hospital de Dia,
e também às colaboradoras.

Unidade Local de Saúde de Matosinhos vence Prémio Excelência
no Setor da Saúde

A Unidade Local de Saúde de Matosinhos (ULSM) foi distinguida com a atribuição do primeiro prémio pelo

Kaizen Institute, na categoria “Excelência no Setor da Saúde”, pelo projeto “Uniformização e otimização da
cadeia interna de abastecimento da ULSM”,
desenvolvido pelo Grupo de Melhoria Contínua do
Departamento de Compras, Logística e Serviços
Farmacêuticos. A entrega deste prémio decorreu na
7ª edição do Prémio Kaizen Lean, realizada a 11 de
Abril, no Museu do Oriente, em Lisboa, e teve como
objetivo distinguir as entidades nacionais que
demonstraram exemplos de excelência na
implementação da Melhoria Contínua.
Já em novembro último o projeto “Portal do Utente
de Matosinhos”, desenvolvido pelo Gabinete de
Reengenharia de Processos tinha sido o grande
vencedor da quarta edição do Prémio Healthcare
Excellence (2017), uma iniciativa da Associação
Portuguesa de Administradores Hospitalares que
premeia os melhores projetos de boa gestão hospitalar.

ULSM no “pódio” das Unidades de Saúde com mais elogios

O Hospital Pedro Hispano/ULSM é das instituições de Saúde da Região Norte com um maior número de

elogios registados na Entidade Reguladora da Saúde (ERS). Segundo o relatório do primeiro semestre de
2017, relativo ao sector público, o HPH é o segundo a Norte, com 65 elogios de que a ERS teve conhecimento,
sendo que o terceiro é o Hospital de Santo André (Centro Hospitalar de Leiria) com o mesmo número. Em
primeiro surge a Unidade Hospitalar de Santa Maria da Feira – Hospital São Sebastião com 83 elogios, seguido
do Hospital de São José com 67.

ULSM tem novo site

A Unidade Local de Saúde de Matosinhos tem um novo site acessível através do endereço http://www.ulsm.min-

saude.pt/. Desta forma, a ULSM concretiza a estratégia definida pelos SPMS (Serviços Partilhados do Ministério
da Saúde) para as instituições do Serviço Nacional de Saúde, numa perspetiva de harmonização e uniformização
de imagem e conteúdos, com o objetivo de melhorar a acessibilidade dos utentes à informação e na sua
interação com as novas tecnologias.
Queremos estar Mais Perto de Si!

Serviço de Voluntariado tem nova coordenadora

Desde o dia 1 de janeiro que o Serviço de Voluntariado da Unidade Local de Saúde de Matosinhos é

coordenado pela voluntária Alcina Madanços, sucedendo à Professora Ana Rosa Silvestre que, durante 37
anos, assumiu essa função.
Para qualquer contacto institucional deve ser usado o telefone de serviço 2065, ou o e-mail
alcina.madancos@ulsm.min-saude.pt
O Conselho de Administração da ULSM não pode deixar de agradecer todo o trabalho desenvolvido pela
professora Ana Rosa Silvestre destacando o seu entusiasmo, dedicação, altruísmo e boa vontade nestes 37
anos que esteve connosco assiduamente.
E à nova responsável, Professora Alcina Madanços, desejar as maiores felicidades no cargo que agora ocupa.

Novo espaço para a Liga dos Amigos

A Liga dos Amigos do Hospital de Matosinhos/Hospital

Pedro Hispano já tem um espaço próprio, mais visível
e central, localizado no átrio de entrada do Hospital
Pedro Hispano. Nas épocas festivas (Páscoa e Natal)
o espaço transformar-se-á em loja solidária com artigos
para venda, de modo a serem angariados fundos que
revertem a favor dos nossos utentes.

