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A ULSM somos todos nós.
A Unidade Local de Saúde de Matosinhos está a comemorar 20 anos de atividade assistencial. Tal como na vida de cada um de

nós, na vida das instituições também existem momentos marcantes que é importante assinalar, lembrar, reconhecer, a começar pelo
papel de cada um e de todos os que aqui trabalham.
Assim, o Conselho de Administração convidou todos os colaboradores para um Sunset na Piscina das Marés, aproveitando o
momento para homenagear os funcionários com 20 ou mais anos ao serviço, ou seja, “os mais antigos da casa”.
Foi uma tarde sem farda, sem tarefas, sem horário, com tempo para conversar, para dedicar, para elogiar, para reencontrar os
colegas com quem nos cruzamos todos os dias… a correr. Um momento de alegria, de partilha, de amizade, de simpatia e gratidão
pelos dias, meses, anos de dedicação, de trabalho, de empenho, de exigência, de expetativas, de conquistas, mas também de
dificuldade, de tristeza, de desânimo e de cansaço.
E porque a vida das instituições depende do papel de cada um, na sua relação com os outros, em equipa, pois só assim existem,
só assim crescem, só assim atingem os seus objetivos, este momento foi dedicado a todos os que fazem acontecer a ULSM todos
os dias. E com “direito a nota 20”, como lembrou o presidente do CA, Taveira Gomes, agradecendo toda a dedicação, esforço e
colaboração ao longo destes 20 anos de trabalho na instituição.

Unidade de Grávidas de Risco em obras de
modernização
O Hospital Pedro Hispano deu início 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.

Hospital Pedro Hispano vai doar camas a
instituições do concelho
Com a chegada de 60 novas camas elétricas para equipar as enfermarias do Hospital Pedro Hispano vai ser possível melhorar

as condições de conforto no internamento dos utentes e, ao mesmo tempo, ajudar algumas das instituições de solidariedade social
do concelho.
Assim, com a aquisição de novas camas elétricas para as enfermarias, vai ser possível doar 40 camas articuladas a instituições
carenciadas do concelho e ainda acrescentar disponibilidade ao Banco de Ajudas Técnicas da ULSM que disponibiliza este tipo de
equipamento aos utentes que dele necessitam.

ULSM recebe
“Desafios na Supply Chain
- 5 Dias, 5 Empresas”

Pela primeira vez, a Unidade Local de Saúde de Matosinhos

(ULSM) foi a anfitriã da iniciativa “Desafios na Supply Chain - 5
Dias, 5 Empresas”, organizada pela APLOG (Associação
Portuguesa de Logística). Assim, a 6ª edição desta iniciativa
passou pelas instalações da ULSM, incluindo uma visita aos
armazéns, dando a conhecer como se processa a distribuição
nesta instituição, além da formação em sala que abordou as
estratégias colaborativas na cadeia de abastecimento.
Para a ULSM, que integrou esta edição a par de empresas como
a Superbock Group, a Sonae, o Grupo Luís Simões e os CTT,
“este convite traduz o reconhecimento pelo trabalho que tem
vindo a ser desenvolvido na área da Logística”, como refere
Serafim Carvalho, diretor daquele serviço.

Rastreio gratuito de
cancro da pele
Cumprindo a sua missão de prevenção e sensibilização, o Serviço

de Dermatologia da ULSM associou-se, uma vez mais, ao rastreio
de cancro cutâneo que assinalou o Dia do Euromelanoma 2019
ou Dia dos Cancros da Pele (15 de maio).
O Dia do Euromelanoma é uma iniciativa europeia criada com o objectivo de promover e partilhar informação sobre a prevenção, o
diagnóstico precoce e o tratamento do cancro cutâneo. Além dos rastreios gratuitos que são disponibilizados à população pelos
serviços de Dermatologia dos vários hospitais aderentes, esta iniciativa envolve também a comunidade científica e os organismos
de Saúde.
O rastreio consiste no exame completo da pele, na informação sobre cuidados com a exposição solar – o fator de risco mais importante
para o desenvolvimento de cancro cutâneo –, na realização de um pequeno questionário, chamando atenção das alterações a
valorizar nos “sinais”.
Também em maio, a Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) de Matosinhos organizou uma iniciativa de rastreio
do cancro do colo do útero dirigido às suas utentes.

"Semana Mundial pelo
Parto Respeitado "

A “Semana Mundial pelo Parto Respeitado” acontece todos os

anos, durante o mês de Maio. Esta iniciativa teve início em 2004,
promovida pela Alliance Française pour l'Accouchement Respecté
(AFAR) que tem defendido a consciencialização dos profissionais
de saúde para a necessidade de reduzir procedimentos
desnecessários durante o processo de parto, em defesa de uma
assistência segura e satisfatória às mulheres e suas famílias.
Também na ULSM esta iniciativa tem sido valorizada pelas equipas
e serviços que estão envolvidos na preparação para o parto e
parentalidade (UCCs, Bloco de Partos e o Serviço de Obstetrícia),
indo ao encontro das expectativas das futuras mães e famílias.
Assim, entre conversas, workshops, visitas guiadas, a presença
da família logo após o nascimento, e um mural inspirador sobre
a experiência do parto, esta semana trouxe outra novidade: um
blogue dedicado à gravidez e parto, criado pela equipa do Bloco
de Partos da ULSM.

UCC da Senhora da Hora faz curso
para Cuidadores
Porque é preciso cuidar de quem cuida, a Unidade de Cuidados

na Comunidade da Senhora da Hora promoveu o primeiro curso
de capacitação para cuidadores de pessoas com demência que
terminou em maio. Sem dúvidas quanto à importância e à
necessidade deste apoio por parte das unidades de saúde a
quem lida diariamente com pessoas/familiares com demência,
em jeito de balanço, o importante é “reconhecer o esforço, o
empenho e toda a dedicação que são capazes”, como fez questão
de salientar a equipa constituída pelas enfermeiras Rita Costa e
Susana Silva, e ainda pelo enfermeiro Sérgio Pimenta.

Iniciativas
Dias especiais
Dia da Mãe
Como sempre, de todas as formas e feitios, não faltaram mimos
às mães neste dia especial. Este ano, a novidade foi uma sessão
de mindfulness para grávidas no jardim do hospital.

Dia dos Ensaios Clínicos
Lembrar, incentivar, reconhecer a importância dos ensaios clínicos
para o avanço da investigação, do conhecimento sobre as doenças
e seu tratamento, bem como para o desenvolvimento de novos
fármacos fundamentais à cura, foi a mensagem que a equipa do
Centro de Ensaios Clínicos quis deixar neste dia através de um
vídeo informativo.

Dia do Assistente Operacional
Com flores, mensagens, música e muita animação celebrou-se,
pela primeira vez na ULSM, o dia do Assistente Operacional,
começando por lembrar que o trabalho que desenvolvem é
insubstituível e fundamental ao funcionamento da equipa e do
serviço. Esta iniciativa surgiu na sequência de uma atividade
formativa dirigida a esta classe profissional.

Dia da Mãe

Dia do Médico de Família
Uma aula de Pilates na USF Oceanos convidou à aproximação
entre o médico de família e os seus utentes. Sem bata branca,
sem secretária, e sem estetoscópio este foi um momento original,
de bem-estar e de relaxamento numa relação que se quer
partilhada, de confiança, e com empatia.

Dia do Enfermeiro
A partir dos sorrisos das fotos expostas num painel do serviço e
de mensagens surpresa, a equipa de enfermagem da Medicina
D quis celebrar este dia, lembrando que a equipa são todos, e
que cada um tem o seu papel.

Dia dos Ensaios Clínicos

Dia da Família
Em plena primavera, os cuidados com o Sol para os bebés foi o
tema deste dia dedicado às famílias e aos seus mais pequeninos
pela UCC da Senhora da Hora.

Dia Mundial sem Tabaco
Motivar, sensibilizar, alertar, convencer. Acima de tudo, lembrar
que é possível e que existe ajuda para deixar de fumar, a começar
pelo Serviço de Saúde Ocupacional da ULSM. Ao mesmo tempo,
o Grupo de Reabilitação Cardiorespiratória assinalou também a
data com um concerto de flautas realizado pelos doentes em
tratamento.
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Aprender a viver
melhor com a EM

A Esclerose Múltipla (EM) é uma doença crónica e progressivamente

incapacitante que atinge cerca de 2,3 milhões de pessoas em
todo o mundo, sendo que no nosso país os números apontam
para 5 000. Trata-se de uma doença que exige um processo
adaptativo constante por parte da pessoa diagnosticada com EM,
mas também dos que a rodeiam. Por essa razão, e tendo em
conta as consequências da doença no dia-a-dia, o Hospital de
Dia e o Serviço de Neurologia da ULSM decidiram assinalar o
dia mundial (31 de maio) com um encontro de doentes, suas
famílias e profissionais de saúde, entre outros. Além de informação
variada sobre hábitos de vida saudáveis, ensinando a “Comer
bem para viver melhor com EM”, o objetivo foi “o treino de
estratégias de adaptação às alterações causadas pela doença”,
incentivando “à interajuda e confiança entre os vários
intervenientes”, como fez questão de salientar a comissão
organizadora deste encontro, a enfermeira Teresa Torres e o
neurologista Filipe Correia.

Serviços públicos
de Medicina Dentária
Refletir sobre a resposta dos serviços públicos de Medicina

Dentária, a sua evolução e perspetivas de futuro foi o mote para
o IV Encontro Nacional de Medicina Dentária do SNS, que decorreu
no final de maio, no auditório do Hospital Pedro Hispano.
A nossa médica dentista, Mafalda Reis, liderou a organização
deste encontro que contou com a presença da Secretária de
Estado da Saúde, Raquel Duarte. Além de ouvir os profissionais,
a governante partilhou também algumas das linhas estratégicas
do MS para esta área e presenciou ainda a assinatura de protocolo
entre o Centro de Estudos de Medicina Dentária Baseada na
Evidência e a Associação Portuguesa dos Médicos Dentistas dos
Serviços Públicos. O protocolo visa a aproximação de um centro
de investigação de excelência e os serviços públicos de Medicina
Dentária.

A ULSM na comunidade
Cumprindo a tradição, a ULSM associa-se uma vez mais à Feira
da Proteção Civil de Matosinhos que decorreu no início de maio,
no Parque Basílio Teles, com um programa de atividades que
alertou para a importância da prevenção e da promoção da saúde,
mostrando alguns dos projetos que as equipas dinamizam na
comunidade, junto dos seus utentes, como por exemplo a
importância da vacinação, a prevenção de quedas nos idosos e
a reabilitação respiratória.

Também em maio, a equipa da UCC da Senhora da Hora participou
na 7ª Semana “Viver com Saúde”, organizada pela União das
Freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões, com um workshop
sobre a higiene do sono, sensibilizando para a importância da
melhoria e qualidade do tempo passado a dormir, bem como para
o impacto que a sua falta pode ter na qualidade de vida.
E como já é habitual, as UCCs de Leça da Palmeira e Matosinhos
marcaram presença na Feira da Saúde, que decorreu no Parque
Basílio Telles, com atividades de prevenção e promoção da saúde,
indo ao encontro da comunidade.

Uma manhã com História
Visita à Fonte das Sete Bicas
De lendas, mistérios e rituais também se constrói a história de

um lugar. De um pequeno lugar – Senhora da Hora -- que
conquistou uma dinâmica invulgar através da indústria fabril, num
concelho que cresceu virado para o mar, mas que muito deve à
crença popular nos milagres da Fonte das Sete Bicas, a Mãe de
Água, a Senhora da Hora. Da estação ferroviária à Igreja das
Sete Bicas, um percurso que Joel Cleto preencheu com história,
lendas e curiosidades a descobrir neste primeiro passeio que a
ULSM organizou, no momento em que comemora os seus 20
anos de atividade assistencial. E foram mais de 100 os
colaboradores e amigos que responderam ao convite.
Outros passeios com história vão acontecer, tendo como ponto
de partida a História da Saúde em Matosinhos, que o historiador
está a reunir em livro para assinalar estes 20 anos da ULSM.
Aguardemos o próximo capítulo!

UCA no congresso
internacional, no Porto.

A Unidade de Cirurgia de Ambulatório marcou presença no

“International Congress on Ambulatory Surgery-13th IAAS, 2019”,
promovido pela Associação Portuguesa de Cirurgia de Ambulatório.
Para além da representação enquanto unidade, onde era exibido
um póster demonstrativo da dinâmica do serviço, também
apresentaram uma comunicação livre intitulada “Segurança dos
doentes na UCA: estratégias da equipa de enfermagem”.
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