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CHBV INAUGURA 2017 COM ENTRADA DE NOVOS PROFISSIONAIS  
 
 

O ano novo trouxe reforços para o Centro Hospitalar do Baixo Vouga.  
Médicos, Enfermeiros e Assistentes Operacionais entraram, ontem, ao serviço. 

 

Depois de terem sido os escolhidos através de concurso público, iniciaram, ontem, funções 47 enfermeiros e 

14 assistentes operacionais, que vão reforçar, de forma transversal, as equipas de Centro Hospitalar do 

Baixo Vouga.  

Também o Serviço de Otorrinolaringologia conta com um novo médico especialista. 

Por outro lado, continuando a reforçar a sua vocação formativa, o Centro Hospitalar do Baixo Vouga recebeu 

57 novos médicos internos, 40 dos quais vão frequentar o ano comum do Internato Médico, sendo os 

restantes 17 internos de especialidade.  

Durante o dia de ontem, os novos profissionais foram recebidos na instituição, onde passaram o dia em 

processo de integração.  

 

 

CHBV FECHA 2016 COM MAIS NASCIMENTOS 

No início de um novo ano, informar também que, em 2016, nasceram, no Serviço de Ginecologia/ Obstetrícia 

do Centro Hospitalar do Baixo Vouga, 1732 bebés, sendo que, em 2015, tinham nascido 1708. 

Ainda que de forma ligeira, confirma-se a tendência de crescimento dos nascimentos neste Centro 

Hospitalar que tem sido constante desde a requalificação do Bloco de Partos, ocorrida em 2007. 

O CHBV, em jeito de agradecimento pela escolha e pela confiança depositada, enviou, durante a quadra 

natalícia, a todas as mulheres que tiveram os seus bebés nesta instituição um Postal de Boas Festas 

personalizado (juntamos, em anexo, um exemplo).  

Recordamos que 2016 foi o ano em que o Departamento da Mulher e da Criança do CHBV – a que pertence 

o Serviço de Ginecologia/ Obstetrícia – foi acreditado pelo Programa Nacional de Acreditação em Saúde da 

Direção-Geral da Saúde.  




