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O Centro Hospitalar Barreiro Montijo foi

Núcleo de Informações e

criado a 1 de novembro de 2009, contando

Acompanhamento; a Unidade de Gestão

atualmente com oito anos de atividade.

do Acesso Hospitalar; o Gabinete de

Este aniversário tem para mim, e para os

Acompanhamento dos Doentes e

meus colegas do Conselho de

Familiares do Serviço de Urgência e a

Administração, um significado especial

comunicação com os utentes via SMS.

porque também nós cumprimos, no
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FICHA TÉCNICA
Propriedade: Centro Hospitalar
Barreiro Montijo; Direção: Conselho

executada em pleno a candidatura
Procurámos desde o primeiro momento

apresentada ao Programa Lisboa2020, no

estar junto da comunidade, escutando as

valor de 784 mil euros, e aprovada a

suas preocupações e expectativas,

candidatura formulada ao Programa

expressando também o nosso sentido de

“POSEUR”, no valor de 5,2 milhões de

missão em prol da melhoria das condições

euros. Contamos iniciar em breve as obras

de saúde e do bem-estar dos utentes que

de beneficiação na Unidade de Técnicas

nos procuram. Temos construído uma

Endoscópicas e lançámos concurso

relação próxima com as demais

público para intervencionarmos

organizações do Serviço Nacional de

profundamente o Serviço de Urgência

Saúde (SNS), com particular ênfase com

Geral. Estas ações constituem o início de

as instituições sediadas na Península de

uma longa mas entusiasmante

Setúbal, particularmente com o ACES

caminhada, no sentido da requalificação

Arco Ribeirinho.

das nossas instalações e equipamentos,

de Administração;
Conceção gráfica, coordenação,

que nos permitirão prestar cuidados de
Importa enaltecer o envolvimento, o

saúde com maior qualidade, humanidade,

de Comunicação e Imagem;

esforço e o empenho dos profissionais do

segurança e satisfação dos utentes e

Periodicidade: Quadrimestral;

CHBM pois, em jeito de balanço do ano de

profissionais.

Contactos: 212147377 ou

2017, constatámos o aumento de

paginação e fotografia: Gabinete

comunicacao@chbm.min-saude.pt
O “Centro em Notícias” é uma publicação
do Centro Hospitalar Barreiro Montijo. Os
textos assinados são da responsabilidade
dos seus autores, não representando
necessariamente opinião do Conselho de
Administração.

atividade assistencial desenvolvida nas

A todos os colaboradores expresso o meu

consultas externas, no internamento e na

“Bem haja!” pelo vosso esforço e

atividade cirúrgica. Intensa foi também a

dedicação desenvolvidos em 2017 e

nossa preocupação com o aumento dos

dedico-vos votos de um excelente ano de

níveis de acessibilidade dos utentes aos

2018. Juntos cuidamos!

cuidados de saúde, traduzida, em termos
de resultado final, na redução dos tempos

Pedro Lopes | Presidente do Conselho de

de espera para primeira consulta

Administração
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EM DESTAQUE

CHBM COMEMORA O SEU 8º ANIVERSÁRIO
O CHBM assinalou, no dia 1 de

Administração.

Universidade da Terceira Idade do
Barreiro (UTIB), que animou todos os

novembro, o seu 8º aniversário. Para
comemorar esta efeméride realizou

Constituindo os recursos humanos o

presentes, e houve ainda tempo para

uma sessão que contou com a

principal ativo desta Instituição, foram

cantar os parabéns! No período da

presença de inúmeros profissionais e

homenageados os profissionais que

tarde, realizou-se uma eucaristia no

entidades externas.

comemoram 20 anos de serviço no

Hospital do Montijo.

CHBM, tendo o Dr. Pedro Lopes
A abertura do evento ficou a cargo do

entregue uma pequena lembrança aos

Ainda no âmbito das comemorações

Presidente do Conselho de

cerca de 30 colaboradores presentes,

do aniversário, realizou-se uma

Administração do CHBM, Dr. Pedro

como forma de agradecimento pela

exposição com o tema “CHBM em

Lopes, que fez uma retrospetiva do

sua dedicação e empenho.

renovação”, através da qual se
pretendeu dar a conhecer os projetos

último ano, período que coincidiu
também com o primeiro ano de

Durante a sessão, assistiu-se a um

mandato do presente Conselho de

momento musical com o Coro da

em desenvolvimento no CHBM.
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ACONTECEU
CHBM PARTICIPA NO SIMULACRO RAILEX 17
entidades, nomeadamente com os prestadores de
cuidados de saúde.

Aproveitando este exercício, o CHBM fez um simulacro de
ativação do Plano de Catástrofe Externa de nível II no
Serviço de Urgência Geral, que contou com a participação
de 38 profissionais, entre médicos, enfermeiros,
assistentes operacionais, assistentes técnicos, vigilantes e
observadores.

As primeiras vítimas chegaram ao Hospital às 9h00. Num
cenário que se pretendeu ser o mais real possível, foram
O CHBM participou, a convite da Secretaria-geral da

triadas, observadas e estabilizadas 20 vítimas, das quais 5

Segurança Interna, no exercício RAILEX 17, organizado

em estado crítico. Todas as vítimas, depois da triagem

pela GNR, que decorreu no passado dia 16 de novembro,

realizada no exterior, foram encaminhadas para as zonas

tendo envolvido cerca de 40 entidades. Este exercício teve

de atendimento vermelha, laranja, amarela e verde,

como objetivo testar a interoperacionalidade de várias

definidas em função da sua gravidade. Pela sua situação

forças de segurança nacional em situações de catástrofe,

clínica, algumas vítimas tiveram necessidade de se

assim como a comunicação e articulação entre as diversas

deslocar ao Serviço de Imagiologia e ao Bloco Operatório.

NOVA VMER
O CHBM recebeu, no dia 22 de novembro, uma nova
Viatura Médica de Emergência e Reanimação
(VMER), numa cerimónia que decorreu no Hospital
Prof. Doutor Fernando da Fonseca e contou com a
presença do Secretário de Estado Adjunto e da
Saúde, Fernando Araújo, e do Presidente do Instituto
Nacional de Emergência Médica (INEM), Luís Meira.

Nesta cerimónia, o INEM entregou 22 novas viaturas a várias unidades hospitalares, tendo a chave da VMER do
CHBM sido entregue ao Presidente do Conselho de Administração do CHBM, Pedro Lopes.

A VMER do Centro Hospitalar Barreiro Montijo é a 44º viatura existente no país. Iniciou a sua atividade às 00h00 do
dia 11 de abril de 2016 e está integrada no Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica do CHBM. Com uma taxa de
operacionalidade da equipa de 100%, a VMER registou 3.488 saídas, até ao dia 31 de outubro, com intervenção em
CODU-Mar; Via Verde AVC; Via Verde Coronária; Via Verde Trauma, tendo ainda participado em simulacros.
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ACONTECEU
CELEBRAÇÕES DO DIA MUNDIAL DA DIABETES
O Dia Mundial da Diabetes é celebrado a 14 de novembro e

As comemorações contaram ainda com a organização das

o CHBM associou-se, uma vez mais, a estas

IV Jornadas do Dia Mundial da Diabetes, nas quais

comemorações com a promoção de diversas iniciativas

estiveram presentes mais de 170 participantes, e

focadas na prevenção e na doença.

terminaram com uma Manhã de Trabalho para os utentes
seguidos na Instituição e seus familiares.

A equipa do Hospital de Dia de Diabetologia, em conjunto
com o ACES Arco Ribeirinho, realizou um rastreio da

A Manhã de Trabalho começou com a atuação da Banda

diabetes, no Mercado Municipal 1.º de Maio e no Hospital

Fixe, da qual fazem parte dois utentes diabéticos seguidos

de Nossa Senhora do Rosário – Barreiro.

no CHBM, que ao longo da manhã foram animando os
utentes e seus familiares. Os presentes realizaram uma

Também o Serviço de Pediatria se juntou às

sessão de movimento com a Fisioterapeuta Berta Horta do

comemorações desta efeméride, com uma iniciativa para os

CHBM e assistiram ao programa de “Prós e Contras”

utentes pediátricos portadores da doença. Os mais

dedicado à temática da Diabetes, que teve como principal

pequenos tiveram a oportunidade de se divertir através de

objetivo manter os utentes e seus familiares informados e

um jogo de realidade virtual que lhes trouxe novas

atualizados.

experiências.
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BREVES

APOSTA NA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA COM O POSEUR
O CHBM candidatou-se em abril de 2017 ao Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos
(POSEUR), candidatura que foi aceite no passado mês de setembro. O montante global deste projeto totaliza um
investimento de 5,3 milhões de euros, financiado por fundos comunitários, com o objetivo de implementar um projeto
integrado de gestão e racionalização energética no Hospital de Nossa Senhora do Rosário, que se prevê venha a ter um
impacto de redução nos consumos na ordem dos 45% de energia, num montante global de cerca de 310 mil euros por ano.

WORKSHOP SOBRE O USO DE ANTIBIÓTICOS

DIA MUNDIAL DOS PALIATIVOS

O Grupo de Coordenação Local do Programa de

O CHBM associou-se às comemorações do Dia Mundial

Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos

dos Cuidados Paliativos, que se assinala a 14 de outubro,

Antimicrobianos organizou um workshop, por ocasião

com diversas iniciativas. Realizou um Curso Básico de

do Dia Europeu dos Antibióticos, para alertar e

Cuidados Paliativos para os vários profissionais de

sensibilizar sobre o uso destes medicamentos. No

saúde, um Seminário sobre Enfermagem Paliativa e um

sentido de alertar as novas gerações sobre esta

Workshop dedicado à temática da Dor.

problemática, uma turma do 1º Ciclo da Escola Básica e

Para assinalar esta data foram ainda lançados 84 balões,

Jardim de Infância nº 1 da Telha Nova de Santo André

que correspondem ao número de meses desde a

participou neste evento, transmitindo aos profissionais

inauguração da Unidade de Cuidados Paliativos do

presentes que “O nosso futuro depende das vossas

CHBM. Este ato simbólico contou com a presença de

ações no presente”. O Dr. Paulo André Fernandes,

profissionais do CHBM; de doentes internados naquele

coordenador do GCL-PPCIRA, salientou a importância

serviço e respetivos familiares; e de familiares que foram

de uma prescrição criteriosa de antibióticos pois por dia

cuidados na Unidade.

morrem cerca de 2 mil pessoas no mundo devido a
infeções por microrganismos multirresistentes.
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BREVES

I ENCONTRO DA MULHER E DA CRIANÇA
Organizado pelos Serviços de Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia do
CHBM, em parceria com o ACES Arco Ribeirinho, aconteceu no passado
dia 20 de outubro e teve como tema principal “Mente sã...corpo são”.
Este dia de trabalho foi dedicado ao debate desta díade entre o corpo e a
mente e contou com a presença de 130 profissionais de saúde das áreas
da Pediatria, Ginecologia/Obstetrícia, Saúde Mental e dos Cuidados de
Saúde Primários.

“ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO: ENTRE A CIÊNCIA E A MODA”
Foi este o tema da exposição organizada pelo Serviço de Nutrição e
Alimentação para assinalar o Dia Mundial da Alimentação em outubro. Teve
como objetivo informar e esclarecer os utentes sobre alguns temas da
atualidade como a lactose, o glúten, as sementes, o ovo, as bebidas
energéticas e dietas hiperproteicas, desmistificando alguns conceitos
associados. Com o objetivo de promover estilos de vida saudáveis, o CHBM
organizou uma aula de zumba, para os profissionais da Instituição.

IX JORNADAS DO SERVIÇO DE MEDICINA INTERNA
As Jornadas de Medicina Interna do CHBM são uma reunião científica
dedicada a médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde, sendo uma
fonte de partilha de experiências entre todos, assim como uma oportunidade
única de aproximação entre o CHBM e o ACES Arco Ribeirinho e os
hospitais da sua área de referenciação. Realizaram-se em outubro, no
Auditório da Escola Superior de Tecnologia do Barreiro.

O DIA DA PREMATURIDADE EM DESTAQUE NO CHBM
Por ocasião das comemorações do Dia Mundial da Prematuridade, o CHBM
promoveu um encontro com o tema “Promoção do neurodesenvolvimento do
pré-termo: o hospital e as equipas de intervenção precoce”, no passado dia 17
de novembro, com o objetivo de fomentar o intercâmbio de saberes entre os
profissionais do CHBM e das Equipas de Intervenção Precoce e de promover
boas práticas para otimização do neurodesenvolvimento do pré-termo.
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JUNTOS PELA QUALIDADE

RADIOTERAPIA CERTIFICADA DESDE 2009
O Serviço de Radioterapia do CHBM encontra-se certificado desde 2009 pela SGS, através da norma ISO 9001:2008,
pelas atividades de “planeamento, administração e controlo de radioterapia externa em doentes do foro oncológico”.

Com a certificação do sistema de gestão da qualidade, os colaboradores do Serviço comprometem-se a cumprir todos os
requisitos legais, regulamentares e técnicos aplicáveis à atividade que desempenham; e a tentar melhorar continuamente
o sistema de gestão da qualidade do serviço, visando aumentar a satisfação dos utentes, das Instituições que os
referenciam e dos profissionais que ali trabalham.

Nesse sentido, pretende-se minimizar a ocorrência de complicações associadas aos tratamentos, otimizar o tempo de
permanência dos doentes no Serviço para os tratamentos diários, melhorar os circuitos com as Instituições que
referenciam doentes e garantir a atualização técnica dos seus colaboradores.

Recorde-se que o Serviço de Radioterapia iniciou a sua atividade em Maio de 2005 e foi o primeiro serviço público a
dispor desta terapêutica a sul do rio Tejo. Na sua abertura dispunha de um acelerador linear, um simulador e um sistema
de planeamento computorizado tridimensional, tendo ficado desde logo as suas instalações preparadas para receber mais
um acelerador linear, instalado em 2010, e ainda um equipamento de braquiterapia.

A localização desta Unidade Hospitalar na Península de Setúbal permite-lhe tratar, para além dos doentes referenciados
pelo próprio Centro Hospitalar, os doentes encaminhados através das consultas de decisão terapêutica dos hospitais
Garcia de Orta (Almada), Centro Hospitalar de Setúbal, Hospital de Vila Franca de Xira, entre outros.

Em 2005, ano da sua inauguração, foram tratados 405 doentes. A partir dessa altura, o Serviço iniciou um período de
intensa atividade, tendo em 2016 tratado 1 152 doentes e realizado 27 541 tratamentos.

Em 2011 implementou a técnica de radioterapia estereotáxica fracionada ( SBRT) em doentes de pulmão e em 2015
radioterapia de intensidade modulada (IMRT) em doentes de cabeça e pescoço. Atualmente, o Serviço de Radioterapia
trata também com esta técnica doentes com tumores da próstata, ginecológicos e do sistema nervoso central. Pretende
no ano 2018 alargar a técnica de SBRT a casos oligometastastáticos.
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JUNTOS PELA QUALIDADE
EQUIPA

clínica destes doentes são feitas em complementaridade

Diretora: Dra. Inmaculada Maldonado

com outras especialidades hospitalares envolvidas

Técnica Coordenadora: Radioterapeuta Maria João Paiva

nomeadamente Anatomia Patológica, Imagiologia,

Enfermeira Chefe: Enf.ª Maria do Céu Parreira

Oncologia médica e especialidades cirúrgicas.

-

4 Médicos

Neste serviço são aplicadas diversas técnicas de tratamento

-

1 Médico Interno

de radioterapia, nomeadamente 3D conformacional

-

3 Enfermeiros

(3DCRT), de intensidade modulada (IMRT), Estereotáxica

-

12 Técnicos Radioterapeutas

Fraccionada (SBRT) e radioterapia guiada por imagem

-

4 Técnicos dosimetristas

(IGRT). Estas diferentes técnicas são aplicadas ao doente

-

2 Físicos

oncológico de acordo com a indicação clínica para o seu

-

4 Assistentes Operacionais

caso.

-

3 Assistentes Técnicos
De modo a aplicar eficazmente as técnicas referenciadas, o

ATIVIDADE DESENVOLVIDA

Serviço de Radioterapia dispõe de:

O Serviço de Radioterapia é constituído por uma equipa

- Tomografia computorizada de planeamento com módulo de

multidisciplinar de Radiooncologistas, Técnicos

aquisição de imagem 4D. Este módulo permite determinar o

Radioterapeutas e Dosimetristas, Enfermeiros, Assistentes

ciclo respiratório do doente assim como o movimento do

Técnicos, Assistentes Operacionais e Físicos Médicos, que

volume tumoral, sempre que necessário;

atuam em conjunto, de acordo com as suas áreas de

- Dois aceleradores lineares: o primeiro com verificação por

competência, de modo a administrar o tratamento de

imagem portal e o segundo, instalado em 2010, além de

Radioterapia, assim como no controlo de qualidade do

imagem portal, dispõe de um sistema de verificação

mesmo.

volumétrica 3D;
- Sistema de planeamento dosimétrico de radioterapia

Dedica-se ao planeamento, administração e controlo de

externa;

radioterapia externa a doentes do foro oncológico do distrito

- Rede de registo médico eletrónico que permite a gestão de

de Setúbal e do município de Vila Franca de Xira. Em alguns

todos os procedimentos inerentes ao planeamento e

casos, de acordo com a indicação clínica, são efetuados

administração do tratamento de radioterapia, que está

tratamentos a patologias benignas. A avaliação e orientação

integrada com o hardware disponível no serviço.
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JUNTOS PELA QUALIDADE
Diretora do

certificação acarretar um trabalho acrescido às suas

Serviço de Radioterapia

funções de acordo com a categoria profissional, veem na

Dra. Inmaculada Maldonado

certificação um instrumento que ajuda a prestação de
cuidados de excelência aos utentes.
Apesar dos constrangimentos existentes, graças aos

Quais as grandes vantagens da certificação?

excelentes profissionais do serviço consegue-se renovar a

Quando iniciei funções no CHBM, em 2010, o Serviço já era

certificação, que ano após ano conduz a uma nova

certificado e uma das coisas que mais gratamente me

melhoria.

surpreendeu foi a sua organização. Por tanto, considero
que as vantagens do serviço ser certificado é a

Quais são os desafios para o futuro?

uniformização de todos os procedimentos realizados, o que

Continuar a promover a melhoria continua nas técnicas e

facilita a otimização de tarefas na resposta a dar as

cuidados aplicados, sendo que não depende só dos

necessidades dos utentes e na organização do Serviço.

profissionais do Serviço mas também do investimento

A certificação promove também a melhoria contínua dos

monetário que permita a aquisição de equipamentos

cuidados prestados aos utentes.

necessários. Estes, em conjunto com os profissionais,
permitirão manter e melhorar os cuidados de excelência.

Como se mantém um serviço certificado durante tantos

Poderemos, ainda, pensar em tornar-nos num Serviço

anos?

Acreditado, o que permitiria que o Serviço fosse

Sem dúvida pelo empenho dos profissionais que integram a

publicamente reconhecido como prestador de cuidados

equipa do Serviço de Radioterapia, que abraçaram o

clínicos de excelência, dado que a acreditação de Serviços

projeto desde o primeiro momento e que, apesar de a

é uma das prioridades estratégicas do Ministério de Saúde.

Com a certificação do Serviço, qual foi a grande mudança no trabalho que realiza?
cuidados na higiene e limpeza do

colaboradores,

serviço.

esforço

mas

todo

traduz-se

organização

numa

eficaz,

serviço

Estou neste Serviço desde a sua

funcionamento

bem

definida,

abertura e acompanhei de muito

procedimentos

de

trabalho

perto toda a implementação do

uniformes, onde o doente só tem a

Assistente Operacional Andreia

Sistema de Gestão da Qualidade,

beneficiar.

Pires

deparando-me

As mudanças que nós, Assistentes

Serviço muito diferente. É certo que

Assistente Técnica Violante Silva

Operacionais,

foi

acarreta muito trabalho burocrático,

As grandes mudanças a nível

passar a haver procedimentos por

de análise constante de objetivos e

administrativo foram uma maior

escrito,

procedimentos,

organização

para

verificámos

que

todos

os

busca

de

melhoria

mais

problemas por parte de todos os

Mais

rigor

e

antecipação

política

de

um

colaboradores tenham um trabalho
uniforme.

e

uma

com

uma

num

Terapeuta Maria João Paiva

agora

com

mais

este

dos

do

serviço

e

uniformização das tarefas.
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O OUTRO LADO

MOTORISTAS

O dia a dia dos motoristas é sempre

necessário; controlam o consumo de

Porto e Faro. Mas as situações que

em movimento, passando grande

combustíveis, bem como prazos de

mais o marcaram são as do transporte

parte do seu horário no exterior. Todos

revisões, inspeções e pagamento de

de crianças doentes, pois sabe que

os dias, de manhã e à tarde,

imposto de selo; preenchem relatórios

todo o tempo conta e que tem de fazer

conduzem os veículos do Centro

de utilização do veículo; prestam ajuda

o transporte mais rápido, “mas sempre

Hospitalar Barreiro Montijo (CHBM),

na entrada e saída de doentes e nas

em segurança”, enfatiza.

transportando pessoas; material de

carga e descarga de materiais,

armazém e de farmácia; correio e

encaminhando-os ao local do destino.

Bruno Rodrigues trabalhou cerca de
15 anos na Central de Esterilização e

outros documentos; produtos de
laboratório, entre outros, zelando

À conversa com a equipa do Serviço

quando surgiu a oportunidade de

sempre pela segurança dos mesmos.

de Transportes, uns mais

mudar para os Transportes, há 2 anos,

envergonhados do que outros, lá vão

não hesitou, porque gosta muito de

partilhando algumas histórias, mas

conduzir!

Carlos Marques e Joel Carvalho são
os motoristas que trabalham na
Instituição há mais anos, já tendo
ultrapassado os 20 anos de serviço.
Ricardo Almeida desempenha esta
função há 8 anos, José Pereira há 7
anos e o elemento mais novo é o
Bruno Rodrigues, com 2 anos de
trabalho neste serviço. A esta equipa
junta-se Paulo Fialho, ajudante de
motorista há 3 anos; e Rolando
Crespo, tripulante de ambulância há 9
anos.

Para além de conduzirem os veículos
existentes no CHBM, os motoristas
zelam pela conservação e segurança
dos veículos, providenciando limpeza
e pequenos reparos, bem como
solicitam a manutenção quando

sem deixarem de olhar para o relógio
porque o próximo serviço já os

Ricardo Almeida, sempre com um

aguarda!

sorriso no rosto, partilha connosco
uma história que o marcou. Há uns

Carlos Marques já conta com 24 anos

anos atrás, quando conduzia uma das

de serviço e conduz uma das

ambulâncias do CHBM, durante cerca

ambulâncias existentes na Instituição.

de 1 mês transportou a mesma utente

São muitas as histórias que tem para

para o Hospital para fazer tratamentos

partilhar, mas como é reservado,

de fisioterapia. Como forma de

prefere guardar algumas só para si.

agradecimento pela simpatia de

No seu dia a dia transporta doentes

disponibilidade do Ricardo, e do seu

entre os dois hospitais do CHBM

colega na altura, esta doente

(Hospital de Nossa Senhora do

preparava todos os dias o pequeno

Rosário e Hospital do Montijo);

almoço para eles, uma sandes e um

doentes que são transferidos para

sumo ou leite. E são estes pequenos

outros hospitais; doentes com alta que

gestos que fazem a diferença no dia a

vão para Unidades de Cuidados

dia dos nossos motoristas, que

Continuados ou lares, já tendo

passam grande parte do seu horário a

transportando utentes para várias

trabalhar na rua!

zonas do país como, por exemplo,
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ÚLTIMAS
CHBM COM RESULTADOS POSITIVOS
internamento

e

mais

cirurgias

traduziu no aumento da percentagem
de doentes atendidos dentro dos

realizadas.

tempos previstos na Triagem de
Na Consulta Externa verificou-se
O

Conselho

de

Administração

Manchester.

uma redução de 118 dias no tempo
mereceu

destaque nesta reunião, uma vez

resultados

especialidade de Oftalmologia e 56

que o número de partos realizados

Barreiro Montijo (CHBM), a outubro

dias

Otorrinolaringologia,

no CHBM teve um aumento muito

de 2017, e as diretrizes gerais do

comparativamente com dezembro de

significativo, mais 9,9% do que no

Contrato Programa para 2018.

2016.

mesmo período do ano passado.

de

Na área cirúrgica assistiu-se a uma

Na área dos Recursos Humanos, foi

Lopes,

redução do tempo de espera para

salientado o aumento do número de

destacou a taxa de execução do

cirurgia, uma diminuição significativa

profissionais a exercer funções no

Contrato Programa que, a outubro de

dos doentes que aguardam cirurgia

CHBM,

2017, era de 98% face às metas

para além do “Tempo Máximo de

colaboradores em outubro último,

assumidas em termos de atividade

Resposta Garantido”, bem como dos

mais

assistencial contratada.

que aguardam cirurgia há mais de 12

homólogo.

O

Presidente

do

Conselho

Administração,

Dr.

Pedro

em

primeira

Partos

consulta de Urologia; 77 dias na

Hospitalar

para

de

uma reunião para apresentar os
Centro

espera

Bloco

médio

do

de

O

realizou, no dia 28 de novembro,

contando

55

do

com

que

no

1.731

período

meses.
O

O CHBM registou um crescimento

Conselho

de

Administração

nas principais linhas de atividade

Analisando os dados da urgência,

reconheceu o esforço e empenho

assistencial, com mais consultas

verificou-se uma redução do tempo

dos

médicas efetuadas, mais doentes

de espera para observação médica

melhorar o acesso dos utentes aos

tratados

no Serviço de Urgência, o que se

cuidados de saúde hospitalares.

nos

serviços

de

profissionais

no

sentido

de

O NATAL NO HOSPITAL | A quadra natalícia é uma época festiva e o CHBM promoveu diversas iniciativas ao longo do mês de
dezembro para assinalar este período de celebração. Uma festa de Natal para as crianças, uma festa realizada pelos
colaboradores para os colaboradores e outras iniciativas marcaram a época natalícia.
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