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Úlceras de Pressão

Dr. Joaquim Raposo - 20 Anos
ao serviço do Montepio
Dedicado colaborador há mais de 20 anos, é com um sincero
sentimento de gratidão que nos despedimos do Dr. Joaquim Raposo
Ferreira, na qualidade de Director Clínico desta Instituição.
Muitos dos que com ele trabalharam e trabalham, bem como os seus
utentes, reconhecem-lhe a dedicação e empenho na sua prática, a par
da disponibilidade e delicadeza no trato.
Contudo, os tempos que se avizinham são de mudança, de novos e
maiores desafios para o Montepio Rainha D. Leonor, com especial
relevo para a sua Casa de Saúde.
Como linha estratégica a curto e médio prazos pretende-se, através da
abertura do Novo Hospital do Montepio Rainha D. Leonor, melhorar a
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A Qualidade dos
serviços que prestamos
é monitorizada e
constitui um importante
instrumento de apoio à
gestão. A sua opinião é
para nós um motor de
desenvolvimento e de
melhoria contínua,
passando igualmente a
ser avaliada!
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qualidade e aumentar a nossa oferta de serviços. É nosso
objectivo proporcionar uma resposta de qualidade e
complementar à existente no concelho garantida pelo SNS.
Pretende-se que o Hospital do Montepio Rainha D. Leonor,
assuma um papel diferenciado na prestação de cuidados de
saúde, aos níveis local e regional, fazendo regressar o
Montepio Rainha D. Leonor ao papel de destaque que já lhe foi
reconhecido.

Descontaminação

Segurança é
Prioridade

Encerra-se um ciclo e inicia-se outro. E amanhã, o Montepio
de todos nós, continuará a ser o resultado do contributo de
todos, tantos e tão ilustres que por ele passaram, nas mais
diversas funções, nestes 162 anos de história.
E entre eles tem que se destacar hoje, a figura e o importante
papel desempenhado pelo Dr. Joaquim Raposo.
Obrigado Dr. Joaquim Raposo.

Montepio em Casa
Desde a abertura em 1860
até à criação do Condomínio
Residencial em 2011 que o
Montepio tem procurado
dar resposta às necessidades
dos seus utentes, através da
prestação de cuidados
diferenciados e inovadores,
centrados na pessoa, no seu
bem-estar físico, social e
psicológico.
Fortemente orientado para
os seus associados e demais
utentes, o Montepio procura
agora levar o melhor que faz
Marta Reis, Assistente Social
“dentro de portas” até à casa
de todos aqueles que de nós
necessitam. O Montepio em Casa coloca à disposição dos
seus utentes, a experiência dos nossos profissionais nas mais
diversas áreas, prestando os melhores cuidados.
Com este projecto pretendemos criar a possibilidade dos
nossos utentes terem acesso a um serviço de apoio domiciliário
que integra cuidados de saúde e apoio social num pacote de
serviços, definido de acordo com as necessidades identificadas
pela equipa multidisciplinar. Poderão usufruir diariamente de
apoio nos cuidados de higiene e conforto pessoal,
acompanhamento semanal por uma equipa de enfermagem,
serviços de reabilitação e outros que sejam identificados como
necessários.
Através deste serviço pretendemos promover a autonomia e
funcionalidade dos utentes, potenciando o envelhecimento
ativo. Incluem-se estratégias de educação para a saúde e de

No dias 30 de Dezembro e
6 de Janeiro procedemos
à descontaminação de
todo o edifício da Casa de
Saúde. Os nossos
pro ssionais são
m o n i t o r i z a d o s
regularmente.
Com a colaboração da
Protecção Civil Local e da
G N R , t o d a s a s á re a s
assistenciais estão
higienizadas
e
desinfectadas.
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apoio aos cuidadores informais.
Importa, igualmente reforçar que todos os serviços serão
disponibilizados na residência de cada um dos utentes,
privilegiando deste modo a manutenção das pessoas no seu
lar, sendo este o que confere mais segurança e conforto aos
utentes.
O novo Montepio está a chegar...mais seguro e ainda mais
próximo de si!
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No Próximo Número…
Hospital do
Montepio RDL
Um projecto com
ambição.

Centro de Apoio
a Idosos Dr.
Ernesto Moreira

160 Anos de
Montepio
Nomes com História

A renovação está
em curso!

Dr. Ernesto Moreira
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