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Secretário de Estado Adjunto da Saúde visita CHMA

 

CHMA organizou colóquio:
“Venha saber como vai nascer o seu bebé”
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A equipa da VMER do Centro Hospitalar do Médio 
Ave participou no evento "Descida Mais Louca", 
promovido pela ARCA - Vila Nova de Famalicão, 
onde se fez representar por uma réplica artesanal de 
uma VMER.

A réplica foi idealizada e construída  pelos profis-
sionais da VMER - Famalicão, que aproveitaram o 
evento para realizar uma ação de convívio de equipa, 

mas também para dar a conhecer e sensibilizar a 
população sobre a transmissão de informações 
corretas ao 112 e para o apoio na circulação em 
estrada.

É de salientar que a Viatura Médica do CHMA é 
constituída por uma equipa formada por um médico 
e um enfermeiro, e cobre a área de Famalicão, Santo 
Tirso e Trofa. 

Rotaract Club de Famalicão faz doação à Pediatria

VMER Famalicão fez “Descida mais louca do mundo”

O Rotaract Club - V.N.Famalicão realizou uma 
doação de uma televisão e respectivo suporte à 
Pediatria do Centro Hospitalar Médio Ave. 

A cerimónia contou com a presença do Diretor 
Clínico, Dr. Manuel Rodrigues, e da Enfermeira 
Diretora, Enf.ª Deolinda Vale, em representação do 
Conselho de Administração do CHMA, assim como 
do Diretor do Serviço de Pediatria, Dr. Gonçalves 
Oliveira.

 

Dia Mundial Sem Tabaco

Para assinalar o Dia Mundial Sem Tabaco, a equipa 
do projeto “Mais Vale Prevenir/Projeto Homem”, em 
que o Centro Hospitalar do Médio Ave colaborou com 
a valência da Medicina do Adolescente do Serviço 
de Pediatria, realizou uma cerimónia de entrega de 
prémios e apresentação ao público dos trabalhos 
resultantes do Concurso de Spots Publicitários 
“Cigarro...corta essa! Não deixes a tua vida virar 
fumaça”, que decorreu na  Biblioteca Municipal de 
Famalicão.

O concurso resultou da actividade deste projeto na 
prevenção do tabagismo e difusão dos riscos de 
saúde associados ao uso do tabaco e defesa de 

políticas eficazes para reduzir o seu consumo. 
Desse modo, durante o ano lectivo, foram convida-
dos os jovens do ensino secundário a contribuírem 
para esta causa através da participação no concur-
so.

Atendendo à qualidade dos trabalhos foram atribuí-
dos prémios  ex-aequo para os primeiros 3 lugares. 
Os trabalhos realizados serão utilizados em futuras 
campanhas de sensibilização, junto de outros jovens 
e adultos. 

A representar o Serviço de Pediatria do CHMA no 
Júri esteve a Dr.ª Paula Fonseca.

O Serviço de Pediatria/Neonatologia e Obstetrícia/-
Ginecologia do Centro Hospitalar do Médio Ave 
organizou, no auditório da Biblioteca Municipal de 
Santo Tirso, um colóquio  subordinado ao tema 
“Venha saber como vai nascer o seu bebé”, dirigido 
a grávidas e futuras mães.

 As sessões pedagógicas abordaram os tipos de parto e 
as suas indicações clínicas, esclarecendo como prepa-
rar o dia do nascimento, para além de informar sobre as 
vantagens e desvantagens de cada tipo de parto para o 
recém-nascido e ensinar quais os primeiros cuidados a 
oferecer ao bebé.
 
Este colóquio visou também dar a conhecer as assinalá-
veis condições de atendimento da Maternidade do 
Centro Hospitalar do Médio Ave.
 
Deste modo, a visão do Obstetra e o ponto de vista do 
Pediatra foram complementadas com as exposições 
práticas dos Enfermeiros Especialistas em Saúde 
Materna e Saúde Infantil, assim como o relato de experi- 
ências por parte de pais.

No passado dia 29 de Julho, a Unidade de Santo 
Tirso (e sede do CHMA) recebeu, em visita de traba-
lho, S. Ex.ª o Senhor Secretário de Estado Adjunto e 
da Saúde, Prof. Doutor Fernando Araújo.

A visita incluiu uma reunião com o Conselho de 
Administração, uma deslocação aos Serviços de 
Medicina, Imunohemoterapia e Medicina Física e de 
Reabilitação e ao edifício da antiga consulta externa, 
para exposição de alguns projetos de melhoria e de 
reinstalação que se encontram em fase de avaliação. 
Posteriormente foi realizada uma reunião com Direto-
res e Coordenadores de Serviços, Enfermeiros-che-
fes e outros responsáveis que tiveram a oportunida-
de de expor ao Senhor Secretário de Estado os seus 
pontos de vista sobre os Serviços que dirigem e 
sobre o CHMA.    


