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20 Anos LAHSM

20 Anos da LAHSM
A LAHSM está de parabéns pelos seus
vinte anos. Começou por ser pequena organização. Com as intervenções que fomos
fazendo ao longo dos anos o seu impacto foi
notório.
Chegámos a muitas pessoas necessitadas,
ajudando doentes, serviços, profissionais e
familiares.
Com os apoios que fomos conseguindo,
pudemos fazer a LAHSM crescer e com
isso, melhorar o foco da nossa intervenção
e o objectivo da nossa existência.
Pretendemos continuar por muitos anos a
ser o apoio daqueles que a nós recorrem.
A LAHSM pretende ser também uma
mais valia para todos os que dela necessitam.

Eventos de Poesia

Maria João Lourenço
Membro da Assembleia Geral da LAHSM

A Fonte
O boletim “ A Fonte” é editado pela Liga
dos Amigos do Hospital de Santa Marta
(LAHSM), instituição particular de solidariedade social (IPSS) que tem vindo a
promover várias iniciativas sociais e culturais que têm colocado o nosso hospital em
posição de destaque.
Ao longo dos vinte anos da sua existência, “A Fonte” tem divulgado, semestralmente ou anualmente, as atividades de
voluntariado, intrinsecamente associado às
funções da LAHSM, as atividades dos
vários serviços do hospital (Pneumologia,
Cardiologia, Cardiologia Pediátrica Medicina Interna, Medicina Física e Reabilitação, Anestesiologia, Cirurgia Cardio
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Eventos de Poesia

Torácica, Cirurgia Vascular e Patologia
Clínica) e de várias consultas, como a de
Apoio a Fumadores, do Núcleo de Investigação Arterial, de Mesoterapia e da Brincadeira.

Mota Capitão;
Igualmente divulga:
- Ofertas à LAHSM e ofertas desta IPSS
- Os encontros de poesia do hospital, já
aos diversos serviços do hospital e aos
na sua 11ª edição, que têm distinguido a
doentes internados;
atividade literária de muitos funcionários
- Festas de Natal;
do hospital em momentos de lazer, boa
- Relatório de atividades e planos de ação
disposição e criatividade;
anuais;
- Atividades no âmbito da investigação
- Notícias gerais e poemas.
clínica, congressos e jornadas;
Cumprindo uma vocação informativa,
- Descrição de intervenções cirúrgicas;
- Perspetivas históricas de algumas espe- formativa e dinamizadora de que todos nos
devemos orgulhar e ser merecedora da nossa
cialidades;
- Homenagens a profissionais de saúde melhor atenção.
que se distinguiram nas suas funções
Dr. Salvador Coelho
neste hospital como o Prof. Egas Moniz
Vice Presidente da LAHSM
e os Drs. Carlos George, Rui Bento e

A Liga em prol da solidariedade
A Liga está de parabéns, não apenas por
completar 20 anos de existência, mas de intervenção de forma nítida e visível no Hospital de Santa Marta.
Mais do que existir, o importante é marcar a diferença e deixar uma marca com a
sua acção que, seguramente, contribui para
a melhoria dos cuidados e humanização do
Hospital. Sou testemunha de que, desde
sempre, a Liga manteve uma função de
apoio e de solidariedade, tanto em parceria
com o Serviço Social deste Hospital e de
outros Hospitais do CHLC.
São tantos os projectos que abraçou e tantos AMIGOS que apoiou que se torna difícil fazer menção de todos, sem correr o risco
de me esquecer de algum. No entanto, irei
correr esse risco, de modo a realçar esse

Atividade da liga - Festa de Natal

papel que, tantas vezes, passa despercebido
aos colaboradores e aos doentes.
Sabiam que?
• As cadeiras de rodas da entrada para
apoio aos doentes com limitações motoras
foram oferta da Liga;
• Muitas das televisões das salas de es-
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pera e das enfermarias foram oferecidas pela “SIM” da Liga e da sua Direcção, às necesLiga;
sidades mais urgentes e a alguns sonhos,
• As festas de Natal para os filhos dos não querendo esquecer o Projecto da Casa
funcionários e para os meninos da Cardiolo- do Transplantado Pulmonar que, infelizgia Pediátrica são organizadas e apoiadas mente, por falta de apoios e do factor S
pela Liga;
(Sorte) não conseguimos concretizar.
• O apoio alimentar de que o Serviço SoMais uma vez reforço “PARABÉNS” a
cial dispõe para apoiar os doentes e colabo- quem nunca desistiu e mesmo com obstácuradores
só foi
possível com o apoio
da Liga;
• O banco de roupa
do Serviço Social
conta com o apoio de
uma voluntária da
Liga;
• Muitas ajudas técnicas para os doentes
têm o apoio da Liga;
• Muitas melhorias
nas instalações também contam com o
apoio da Liga;
• A ambulância Atividade da liga - Festa de Natal
nova que vêem a circular na rua foi oferta da Liga;
los financeiros (e outros) continua a acredi• Os cafés e bolachas da consulta são tar que é um projecto que vale a pena
oferta da Liga.
manter.
Como já mencionei estou a correr o risco
É por isso que termino com um apelo a
de me esquecer de muitos aspectos em que todos os profissionais, doentes e familiares
esta instituição esteve e está envolvida, mas para se associarem à Liga dos Amigos, pois
terei mesmo de realçar alguns eventos espe- só assim será possível continuar a trilhar o
ciais que se não fosse pelo seu papel activo caminho da solidariedade.
não existiriam: a semana do hospital e o encontro de poesia.
Dra. Ana Ribeiro
Preciso de forma clara manifestar um
Membro da Direcção da LAHSM
agradecimento em nome do Serviço Social
a todos os anos que sempre se ouviu o
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A LIGA E A CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA
20 ANOS DE AMIZADE
De entre os objetivos da Liga dos Amigos
do Hospital de Santa Marta (LAHSM),
gostaria de salientar o contribuir para a humanização dos cuidados que são prestados
aos doentes e que se tem vindo a verificar
das mais variadas maneiras.
Considerando o utente pediátrico como
especial, enquadrado na definição de doente
vulnerável com necessidades e exigências
muito específicas que requerem particular
atenção, ao longo destes 20 anos, a LAHSM
tem vindo a desenvolver as suas atividades
com preocupação especial pelas crianças
utentes da Cardiologia Pediátrica.
Entre outros eventos saliento:
- A constituição dos seus corpos sociais
manteve sempre em cargos de direção
(Mesa da Assembleia Geral e posteriormente Direção) a Dr.ª Manuela Lima, antiga
diretora da Cardiologia Pediátrica certamente com uma sensibilidade mais profunda sobre as verdadeiras necessidades
destes utentes;
- a manutenção de parcerias com instituições
que direta ou indiretamente influenciam o
atendimento da criança internada:
• Fundação Luís Figo com oferta de presentes, material lúdico e outro a serem entregues em momentos festivos como o Natal
e o Dia Mundial da Criança;
• estabelecimento de protocolo com a
Fundação Millennium BCP para o desenvolvimento de investigação na área das cardiopatias congénitas;
- A entrega de material e equipamento
importante para o bem-estar do dia-a-dia das
crianças e suas famílias durante o interna-

Carrinha transporte de doentes

mento como por exemplo, mobiliário para
equipar a sala de atividades/refeitório do
serviço, aparelho de ar condicionado para
uma das enfermarias, cadeiras especiais
para o transporte das crianças em veículos
automóveis, montagem de um fraldário, colaboração direta nas pinturas decorativas das
paredes do serviço e participação em algumas intervenções de melhoramento;
- a disponibilização de ajuda para crianças
com famílias carenciadas como por exemplo
na compra de óculos graduados, disponibilização do banco de roupa, facilitação no
transporte para o domicílio;
- a participação conjunta com a Cardiologia Pediátrica em eventos regulares e importantes, como o Mês do Coração, a Semana
do Hospital, a Consulta da Brincadeira e a
Festa de Natal que se realiza em conjunto
com os filhos dos funcionários do Hospital.
Nestes eventos, o papel da LAHSM é fundamental. A sua intervenção é feita ao nível
da organização e divulgação dos eventos, na
compra de material e equipamento (tendas,
jogos, bonecos, material lúdico), na distribuição de lanches e no proporcionar de
A Fonte
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Exposição - Pintura

Exposição - Escultura

destes 15 anos a amizade
entre
a
Cardiologia
Pediátrica e a LAHSM tem
sido muito profícua em especial para quem o deve ser:
crianças e famílias que se
encontram em situação de
fragilidade e por vezes de
grande sofrimento internadas no serviço. Para estas
famílias, sentir que alguém
se preocupa genuinamente
com o seu bem-estar e que
promove atividades de distração e de humanização em
toda a sua plenitude, certamente diminui os seus sentimentos de tristeza, angústia
e separação que possam
estar a vivenciar.
Trabalhar em conjunto
visando uma consciencialização para a criação de uma
cultura onde a preocupação
de todos é o respeito pela
criança e sua família com as
suas diferenças e especificidades é o objetivo de Humanização que a LAHSM e
a Cardiologia Pediátrica tem
vindo a procurar atingir desde 2002.

atividades de entretenimento;
- As visitas de voluntários às crianças e
famílias internadas na Cardiologia Pediátrica
que constituem um apoio inestimável em esEnfº Mário Duque
pecial àqueles meninos que não se encontram Membro da Assembleia Geral da LAHSM
acompanhados por nenhum familiar direto.
Por tudo isto, considero que ao longo
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A Fonte

| n.º 30 | Outubro de 2017

Voluntariado HSM
Um contributo da LAHSM à satisfação do utente
O CHLC está aberto ao exercício do
voluntariado como expressão de uma
cidadania activa, considerando esta actividade essencial à sua missão de promover
a satisfação dos doentes, através de um
relacionamento livre e solidário, indispensável ao bom acolhimento de todos os
utentes do HSM.
Neste artigo tentamos levar ao conhecimento do leitor, ainda que de forma limitada,
alguns aspectos do voluntariado do HSM,
cuja actividade é e tem sido inteiramente desenvolvida sob o patrocínio exclusivo da Liga
dos Amigos do Hospital de Santa Marta.

Quem somos
O voluntariado no HSM existe há mais de
duas décadas, sendo actualmente constituído por trinta e três pessoas, entre voluntários e voluntárias que, de forma
continuada, procuram partilhar generosamente algum tempo das suas vidas com
aqueles que se encontram mais frágeis, devido a doença.
Ainda que alguns, de nós voluntários,
tenham um pouco mais de facilidade em
dedicar o seu tempo, uma vez que já finalizaram as suas carreiras profissionais,
outros exercem a sua acção de voluntário no

Voluntariado
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Ofertas ao Hospital

sionais de saúde, em exercício, de algum modo visamos
a melhoria da qualidade da
assistência prestada pelo
HSM, quer interagindo directamente com o doente,
quer comunicando situações
passíveis de resolução no
âmbito dos serviços do hospital.
Estamos organizados em
pequenas equipas, distribuídas pelos dias da semana de
forma a, tanto quanto possível, mantermos uma
cobertura
diária
nas
seguintes áreas:

Consulta Externa
- Acolhendo os doentes na
recepção;
- amenizando sensibilidades através de escuta activa;
- fazendo acompanhamento do utente aos diversos
serviços (cerca de 1.100 pessoas acompanhadas, por
ano);
Ofertas ao Hospital
- servindo um pequenoperíodo pós-laboral, em ambos os casos, as- almoço ligeiro aos utentes, acompanhantes
sumindo um compromisso responsável e até a alguns profissionais (mais de 15.000
procurando contribuir para uma sociedade pessoas servidas, por ano), cujo custo finanmais fraterna.
ceiro é integralmente suportado pela
LAHSM.
O que fazemos
Conciliando a nossa acção com os profis08
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Reunião com Administração

- 6 Voluntários em permanência, por dia
útil, no HSM
- 17 horas diárias de trabalho.
- 17 visitas diárias a Serviços. Entendese por visita, a actividade desenvolvida num
Serviço por um Voluntário.
O que nos motiva
Adoptámos a ideia de que cada ser humano é um mundo complexo e sensível, e
que à semelhança de uma complicada engrenagem que por vezes necessita de uma
Banco de roupas
- Organização do stock de roupas doadas, pequena gota de óleo para melhor funcionar,
de modo a que o Serviço Social possa com a nossa acção ainda que insignificante pode
ajudar efectivamente a pessoa em dificulfacilidade servir as pessoas necessitadas.
Assim, pese embora ainda sejamos insu- dade.
ficientes para atendermos a todas as necesJosé Manuel Ancião
sidades que gostaríamos de suprir, a nossa
Membro da Direcção da LAHSM
acção actual, cifra-se em termos médios,
em:
Enfermarias
- Visitas a doentes isolados;
- dialogando/escutando de forma a
suavizar dificuldades pessoais;
- ajuda nas refeições (cerca de 1.200
doentes acamados, servidos pelos Voluntários por ano);
- alerta de situações susceptíveis da acção
dos profissionais do HSM.

O nosso lema
Uma gota pode fazer funcionar um coração
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NOTÍCIAS
Projecto-Piloto - MCDTs da Cardiologia
nos Cuidados de Saúde Primários - 29 SET 2017
No âmbito das comemorações do Dia
Mundial do Coração, teve hoje lugar no
CHLC – Hospital de Santa Marta, a apresentação pública do relatório sobre o projecto-piloto de realização de exames
complementares de diagnóstico de cardiologia nos Cuidados de Saúde Primários.
Nesta sessão, presidida por S. Exª o Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Fernando Araújo, foi ainda apresentado o relatório
do Programa de Saúde Prioritário na área das
Doenças Cérebro- Cardiovasculares de 2017,
apresentado pelo seu director e responsável da
Especialidade de Cardiologia do CHLC, Prof.
Doutor Rui Cruz Ferreira.
Para o Secretário de Estado, os resultados
permitem demonstrar que “Portugal está no
pelotão da frente” do tratamento destas
doenças mas, sublinhou, ainda existe muito
para fazer no âmbito da prevenção e da promoção de hábitos de vida saudável e de uma
alimentação saudável.
Fernando Araújo saudou ainda a realização de projectos de aproximação dos cuida-

Noticia do dia da Cardiologia
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Noticia do dia da Cardiologia

dos hospitalares aos centros de saúde e aos
utentes, de que é exemplo o projecto-piloto
de realização de exames complementares de
diagnóstico de Cardiologia nos Cuidados de
Saúde Primários que juntou o Centro Hospitalar de Lisboa Central e dos ACES Lisboa
Central (USF Oriente) e ACES Loures/Odivelas (Centro de Saúde/USF Sacavém).
Neste momento inicial, este projecto engloba três técnicas:
Electrocardiografia convencional, Monitorização Electrocardiográfica Ambulatória
e MAPA e, ainda, a criação de um Centro
de Análise Remota que funciona aqui na
Cardiologia do CHLC.
Como sublinhou a Presidente do Conselho
de Administração do CHLC, com este projecto procura-se responder aos imperativos do
Plano Nacional de Saúde que define como
eixo eixos estratégicos, nomeadamente, a
equidade e o acesso adequado aos cuidados
de saúde, encontrando equilíbrios entre a
proximidade dos serviços e a gestão racional
de recursos limitados e uma resposta especializada às necessidades de saúde da população.

NOTÍCIAS
• 10th Cardiology Lisbon Summer Meeting – 7 e 8 de Julho de 2017
Centro Cultural de Belém
Co: Directores: Rui Cruz Ferreira
Hospital de Santa Marta, Lisbon
Marco Costa
Harrimgton Heart & Vascular Institute
University Hospitals, Cleveland

Acções prioritárias:
• Higiene das Mãos
• Segurança Cirúrgica
• Segurança na Medicação
• Prevenção nas Quedas
• Prevenção das Úlceras de Pressão
• Prevenção das Infecções e da Resistência
aos Antibióticos

Prazos:
• Direcção Geral da Saúde, no dia • Dezembro de 2017
25.9.2017 – convocatória para uma sessão • Junho de 2018
de trabalho: “Literacia para a Segurança • Junho de 2019
dos Cuidados de Saúde”.
Pelo Hospital de Santa Marta, estiveram
presentes:
Grupo do Projecto-piloto:
Dra. Manuela Lima (Liga dos Amigos);
- Margarida Eiras: Coordenadora;
Enfermeira Susana Ramos (Comissão de
- Ana Bento;
Qualidade).
- Filipe Figueiredo (Algarve);
- Lara Martins (Hospital das Forças Armadas)
• A Directora da Cardiologia Pediátrica
Ponto de partida deste “Projecto”: Dois do Hospital de Santa Marta, Dra. Maria
de Fátima Pinto Fernandes Pereira, realdespachos “recentes”:
– Despacho nº 1400-A/2015 – D.R. 2º série izou no dia 5 de Julho de 2017 a prova
nº 28 de 10 de Fevereiro de 2015 do Se- pública para a obtenção do Grau de
cretário de estado Adjunto do Ministro da Doutor em Medicina Clínica/ Cardiologia, apresentada à Faculdade de Ciências
Saúde – F. S. Leal da Costa
Anexo: Plano Nacional “ A Segurança dos Médicas da Universidade Nova de Lisboa.
Doentes 2015 – 2020
– Despacho nº 643/2017 – D.R. 2º série nº O tema da sua dissertação foi baseado no es142 de 25 de Julho de 2017 do Secretário de tudo da Função Vascular Endotelial na
Doença de Kawasaki a longo prazo.
Estado da Saúde – Manuel Delgado.
Foi aprovada com Distinção e Louvor
Parabéns Dra. Fátima Pinto
A quem se dirigem estes Despachos?
- Unidades de Saúde, Ligas de Amigos dos
Hospitais, Comissões de Qualidade, Associações de Doentes.
A Fonte
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Sopa de Letras
Horizontais:
1- Edifícios para habitação; causar a morte. 2- O nervo
mais grosso do organismo animal. 3- Antes de Cristo
(abrev.); fechara as asas para descer mais depressa;
preposição indicativa de lugar, modo, tempo, etc. 4Som da laringe; pequena argola. 5- Rezar; gemes (pop).
6- Avenida (abrev.); duas vezes; duas consoantes da
palavra verbal. 7- Maus cheiros; parte do corpo situada
na extremidade dos braços (pl) 8- Igual, semelhante;
senhora (abrev.). 9- Contr. da prep. a com o art. def. o;
conserva de uvas; o mais. 10- Que se podem usar. 11Em tempo anterior; doença cutânea e contagiosa.
Verticais:
1- Espécie de ferro para fixar ferradura; maravilha. 2Órgão musculoso, que é o centro de circulação de
sangue. 3- Escâneo (s,q.); morder raivosamente; antiga
nota de música “dó” 4- Gemidos; utilize. 5- Vais para
fora; ovários dos peixes. 6- Basta; advérbio designativo
de afirmação; avenida (abrev.) 7- Olha; comp. poética
dividida em estrofes simétricas (pl) 8- Mau cheiro; criada para companhia. 9- Porco; falhas, ranchas, senhor
(abrev.) 10- Prepara pouco a pouco, com trabalho. 11Caminhos; descarga de armas de fogo em honra de alguém.
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Arrábida
Serra, estevas, alecrim…
Manhã de Outono na sua encosta
Olhando ao longe o rio
Onde se mistura com o mar…

E este aroma sensual, inebriante
E este verde de obsidiana
E este azul do mar…
Sereno, profundo, obcecante

E este sonho
De ter ali, a meu lado
Serenos, ombro a ombro
Castos e puros,
Olhando-nos nos olhos e sorrindo
Como se fosse o último instante…
Como se o infinito fosse todo nosso!
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Maria das Dores Sousa

2
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4
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Ficha Técnica
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Soluções:
Horizontais: 1- Casas; matar. 2- Ciático. 3- Ae; siara; em. 4- Voz, elo. 5- Orar; mias.
6- Av; bis; Vb. 7- Acas; mãos. 8- Par, sra. 9- Ao, uvada; ai. 10- Usáveis. 11- Antes;
sarna.
Verticais: 1- Cravo; apara. 2- Coração. 3- Se; Zavar; ut. 4- Ais; use. 5- Sais, ovas. 6Tá; sim; av. 7- Mira; odes. 8- Aca; aia. 9- To; eivas; sr. 10- Elabora. 11- Rumos; salva.
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Tiragem de 200 exemplares:
Interdita a reprodução, mesmo que parcial, de textos,
fotografias ou ilustrações sob quaisquer meios e para
quaisquer fins, inclusivé comerciais.

