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Do Provedor
Ao concretizar o projeto de ampliação do lar
residencial para pessoas com deficiência a Santa
Casa dá mais um contributo para responder às
necessidades de um grupo de cidadãos mais
vulneráveis e às suas famílias.
A atenção às necessidades de cada indivíduo
e
o
planeamento,
em
parceria
com
departamentos do Estado, autarquia, outras
instituições e famílias, é o ponto central no
trabalho de resposta que a Santa Casa procura
dar às necessidades individuais de cada pessoa.
Estar centrado nas pessoas significa dar uma
atenção diferenciada à problemática de cada um
dos nossos utentes, seja no lar residencial, nas
estruturas para pessoas idosas ou nas unidades
de cuidados continuados.
Entendemos que os nossos utentes têm
direito à atenção e ao desenvolvimento de
atividades e, ao mesmo tempo, à promoção da
vida social, seja nas refeições, nos passeios ou
em outras atividades, que ajudam a garantir que
“a particularidade de situação de cada um” não
amplia limitações ou a solidão.
Neste tempo de enormes incertezas é
importante lembrar que só com o empenho dos
funcionários da Instituição tem sido possível à
Santa Casa responder às necessidades dos
cidadãos. A dedicação e o sentido de
responsabilidade dos funcionários, permitiu
manter os cuidados de saúde, o auxilio e
acolhimento nos lares e apoio domiciliário, o lar
residencial, etc, num contexto muito difícil. É
nestes momentos que perante a adversidade não
desistimos, certos que há um amanhã!
O que aprendemos nos últimos anos e o
investimento em infraestruturas e equipamentos
que a Santa Casa efetuou coloca-nos em melhor
posição para o futuro. Esta nossa linha de ação
combina aprendizagem e planeamento, com os
contributos de pessoas e instituições - nossos
parceiros neste projeto - de melhor responder a
necessidades dos cidadãos do concelho como,
por exemplo, a possibilidade de realizar exames
de Tomografia Computorizada, Radiologia,
Ecografia, Ecocardiograma, e outros, no Hospital
de S. José, evitando assim a necessidade de
percorrerem muitos quilómetros.
Estas possibilidades reforçam o nosso
compromisso de garantir cuidados e serviços de
saúde de proximidade e de qualidade. A nossa
estratégia é, por certo, ambiciosa e, para
implementá-la, precisamos da colaboração de
todos, para estarmos mais preparados para o
amanhã!
Comendador Dr. Francisco Rodrigues de Araújo

HOSPITAL SÃO JOSÉ
Realização de exames complementares de diagnóstico

Com o objetivo de servir melhor as pessoas do concelho a Santa
Casa da Misericórdia incrementou, nos últimos anos, a
disponibilização de serviços na área da saúde à população.
Hoje, o Hospital de São José oferece, no âmbito da saúde, um
conjunto de meios complementares de diagnóstico e consultas de
especialidade. Aqui podem ser realizados exames de Tomografia
Computorizada (TAC), Mamografia Digital, Radiologia Digital,
Radiologia Dentária, Ecografia, assim como Eletrocardiograma,
Ecocardiograma transtorácico e bidimensional, Ecocardiograma
com Doppler, Prova de esforço, Holter e Mapa.
Dotado de equipamentos de alta fiabilidade, o Hospital de São
José possibilita aos habitantes do concelho de Arcos de Valdevez,
e concelhos vizinhos, efetuar exames médicos, evitando a
necessidade de percorrer dezenas de quilómetros, o dispêndio de
mais tempo em deslocações e um menor encargo para as famílias

Saúde feminina
A 28 de maio, celebra-se o dia
internacional da saúde da mulher ou da
saúde feminina. Este dia, foi criado em
1987, com o intuito de consciencializar a
mulher para a sua saúde, direitos
sexuais
e
reprodutivos
e,
consequentemente, para o seu bemestar físico e mental.
De acordo com dados da ONU, as
mulheres foram mais afetadas pelo
impacto da pandemia SARS - COV 2,
pelo facto de que, a maioria, viu os
cuidados não remunerados aumentados.
Muitas delas afirmam que adiaram os
seus cuidados de saúde para cuidarem
dos seus entes queridos, todavia, e
apesar de a crise pandémica ainda
persistir, é tempo de lidar com a
recuperação e aproveitar a oportunidade
para cuidar!
Neste contexto, a Santa Casa da
Misericórdia, celebrou este dia com o
intuito de reforçar a importância do
cuidado
na
saúde
da
Mulher,
relembrando
que
existem
recomendações gerais importantes para
a melhoria da qualidade de vida, tais
como: uma alimentação saudável, a
prática de exercício físico, a realização
de exames de rastreio, pelo menos
anualmente, como são exemplo o
autoexame da mama, a mamografia e a
citologia cervico-vaginal. Exames que
são indispensáveis para um diagnóstico
precoce e para receber as orientações
médicas mais adequadas em tempo útil.

A pessoa idosa
A pessoa idosa representa
um conjunto de vivências que
lhe confere uma riqueza sem
igual. São inúmeras as etapas
ultrapassadas ao longo da sua
vida, umas bem desafiantes,
cheias de trabalho, dedicação,
etc, estratégias que lhes
permitiram chegar mais além,
outras cheias de alegria,
reconhecimento,
ternura
e
sucesso.
A pessoa idosa é sem
dúvida um bem precioso que
devemos cuidar com todas as
nossas forças.
A 15 de Junho assinala-se
o dia da consciencialização da
violência contra a pessoa
idosa.
Assim, de forma a sensibilizar a comunidade para esta problemática,
a equipa de animação da SCMAV, elaborou um panfleto que foi
distribuído por vários locais da instituição.
É sempre bom lembrar que a violência contra o idoso é uma questão
social e está nas mãos de todos nós ajudar a combatê-la.

Formação Interna
A Santa Casa da Misericórdia
desenvolve nos seus diversos
serviços ações formativas e
dinâmicas de grupo para os
colaboradores.
Estas ações visam promover
a melhoria da comunicação,
aumentar
o
compromisso
organizacional e ainda fomentar
o espirito de coesão das equipas
de trabalho.
Na atualidade as dinâmicas
formativas nas organizações são
parte importante do desenvolvimento, sempre com o foco na qualidade
dos serviços prestados aos utentes e considerando a saúde e bem-estar
dos colaboradores.

Workshops

Sociedades e economias saudáveis
são constituídas por mulheres saudáveis.
Prevenir é um ato de amor, não só para
connosco, mas também para com o
nosso corpo e para com todos aqueles
que nos amam.
Enf. Joana Rodrigues
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O CLDS 4G Vez+Futuro
encontra-se
a
dinamizar
workshops,
fomentando
um
envelhecimento ativo através de
novas experiências.
Durante esta formação, tivemos
a oportunidade de formar novos
“chefes” na área da pastelaria. Um
agradecimento
especial
à
formadora Marta Cunha, Choco
House e ao estabelecimento Grão
Natural pela disponibilidade.
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