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CHMA aumenta capacidade formativa de médicos
A Ordem dos Médicos, através do colégio de especialidade de Ginecologia/Obstetrícia, entidade responsável por garantir a qualidade da formação médica especializada, reconheceu mais um Serviço do Centro
Hospitalar do Médio Ave com idoneidade para formar
médicos internos. Depois de ter capacidade para a
formação nas áreas de Medicina Interna, Pediatria e
Patologia Clínica, o Serviço de Obstetrícia/Ginecologia vê também reconhecida a sua aptidão para a
formação de internos da especialidade. O CHMA está
ainda a trabalhar no sentido de vir também a ser uma
instituição capacitada para dar formação nas área da
Cirurgia e Ortopedia.
Neste sentido, este aumento dos Serviços com capacidade formativa do CHMA vai potenciar também o
aumento do número de médicos que vão realizar a
sua formação na instituição. É, por isso, de salientar,
que este facto vai trazer benefícios para o Centro
Hospitalar e para os seus utentes, mas também é um
reconhecimento por parte da Ordem dos Médicos da
qualidade e capacidade técnica do CHMA.

Médicos Internos complementam
formação no CHMA
São 34 internos (do Ano Comum e de Formação Especíﬁca) que começaram mais um período de formação
no Centro Hospitalar do Médio Ave. A colocação destes novos internos do ano comum no CHMA irá permitir que desenvolvam na instituição a sua formação prática em diversas áreas como a Medicina Interna,
Cirurgia Geral, Pediatria, entre outras.
Relativamente aos internos que encetaram agora a Formação Especíﬁca, 3 que completaram o Internato
do Ano Comum, prosseguem agora sua formação especíﬁca, um na Medicina Interna, outro da Pediatria e
por ﬁm o terceiro na Patologia Clínica.

SINAS: Segurança do Doente é o novo indicador
com reconhecimento de qualidade

Foi publicado o relatório do programa SINAS –
Sistema Nacional de Avaliação de Saúde, elaborado
pela Entidade Reguladora da Saúde, relativo ao
último semestre, tendo o Centro Hospitalar do
Médio Ave obtido a distinção de “Excelência
Clínica” (nível de qualidade II) nas áreas do Acidente
Vascular Cerebral, Enfarte Agudo do Miocárdio,
Cirurgia de Ambulatório, Pediatria – Cuidados
Neonatais e Pneumonias e Segurança do Doente.
Relativamente ao último relatório, a Segurança do
Doente é o novo indicador em que é reconhecida a

qualidade da prestação de cuidados de saúde do
CHMA, quer ao nível dos procedimentos hospitalares como também dos eventos adversos.
Nas restantes áreas avaliadas - Acidente Vascular
Cerebral, Enfarte Agudo do Miocárdio, Cirurgia de
Ambulatório e Pediatria – os indicadores alcançados são também muito positivos, conﬁrmando o
cumprimento de critérios e indicadores considerados importantes para a prestação de cuidados de
saúde de qualidade, e que resultam do bom desempenho das equipas de proﬁssionais do CHMA.

Dia Mundial do Doente assinalado

No dia 11 de Fevereiro, a Associação de Voluntariado do Hospital de Famalicão assinalou nesta
Unidade do CHMA o Dia Mundial do Doente. Neste
sentido, foram distribuídos pelos voluntários aos
doentes internados (Internamento e Serviço de
Urgência) uma manta, uma ﬂor elaborada pelos
alunos da DIDAXIS e uma pagela alusiva à data.
Neste dia, o presidente da associação teve oportunidade de deixar aos doentes a seguinte mensagem: “É o dia de lembrar todos aqueles que psiquicamente e ﬁsicamente se encontram debilitados.

Os voluntários, vêem os doentes, tal como as
pessoas com deﬁciência, mesmo muito graves,
com a sua dignidade inalienável e a sua missão
própria na vida, não se tornando meros objetos,
ainda que às vezes pareçam de todo passivos,
nunca o são. E com carinho, atenção, escuta,
sorriso e ao mesmo tempo minimizamos a dor,
dando esperança. O doente precisa de esperança
no caminho da cura e da saúde, com o sentido de
fraternidade e de responsabilidade, compromisso
pelo desenvolvimento humano integral e a alegria
da gratidão.”

Gripe: Utentes com resposta mais adequada
De forma a dar uma melhor resposta ao acréscimo da procura do Serviço de Urgência durante o período
de elevada atividade gripal, o CHMA reforçou a articulação com os ACES da sua área de inﬂuência, tendo
sido alargado o horário de funcionamentos dos seus Centros de Saúde, nomeadamente nas consultas não
programadas.
Esta medida permitiu que os utentes tivessem uma resposta mais adequada junto do seu médico de família
e, por outro lado, visto que muitos dos episódios registados nos serviços de urgência hospitalar manifestam uma procura errada, libertar estes para as situações que verdadeiramente se justiﬁcam.

Santo Tirso: Plano Municipal de Saúde apresentado
No âmbito do Plano Municipal de Saúde de Santo
Tirso, a Câmara Municipal propôs estabelecer um
protocolo de colaboração com o Centro Hospitalar
do Médio Ave tendo como objetivo a comparticipação de consultas de saúde oral.
Na apresentação deste plano, o presidente da
autarquia referiu como principais pilares de ação
a saúde oral, visual, mental, física e ambiental.

A disponibilização gratuita das vacinas não
contempladas no Plano Nacional de Vacinação
para as crianças com menos de dois anos e
comparticipação na aquisição de óculos para os
mais jovens são algumas das medidas que a
Câmara de Santo Tirso se propõe a implementar.

Primeira bebé de 2017 do CHMA

Marta Silva Rodrigues foi a primeira bebé do ano a
nascer no Centro Hospitalar do Médio Ave. O parto
foi de cesariana, no dia 1 de Janeiro, às 11h48. Os
pais são residentes em Gião, Vila do Conde.
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