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// Associações
de Doentes
O CHSJ tem como principal objetivo, junto das
Associações de Doentes, identificar quais as
principais preocupações dos nossos utentes,
proporcionando-lhes uma cada vez maior
participação ativa no seu processo de saúde/
doença.
Consultar a lista de algumas entidades que
prestam apoio aos utentes do CHSJ.
Associação Bebés de São João
A Bebés de São João – Associação de Apoio
à Maternidade foi constituída em janeiro de
2014. Até aí exercia, desde 2008, a sua atividade como grupo de voluntariado.
Missão: A associação propõe-se ajudar todas
as crianças nascidas neste Centro Hospitalar de famílias carenciadas. A sinalização das
mães é realizada pelas Assistentes Sociais do
Centro Hospitalar. Posteriormente, conversamos com as mães e inteiramo-nos das suas
necessidades, entregamos um enxoval novo
para o recém-nascido, e apoiamos a família
mensalmente, escutando, dando orientação
pedagógica e complementando este apoio
com fraldas, roupas e produtos de higiene para
o bebé e seus irmãos.

Localização: Piso 01, junto ao Serviço de Medicina Nuclear, com acesso pela entrada da
Urgência de Ginecologia/Obstetrícia (ponto 15
do mapa, pág. 5)
Horário: das 10h às 13h de segunda a sexta-feira e das 14h às 17h terças e quartas-feiras.
Contactos: Tel.: 225 512 100 (+ Ext.: 5188)
E-mail: bebes.saojoao@chsj.min-saude.pt
Nota: Esta Associação aceita doações de artigos, em bom estado, de bebé e crianças.

// 39

Voluntariado
O CHSJ tem uma Associação de Voluntariado
há mais de 32 anos, reconhecida como Instituição Particular de Solidariedade Social em
Saúde, com objetivo de contribuir para humanização hospitalar junto dos doentes e seus
familiares, numa linha de complementaridade
ao trabalho profissional. Os Voluntários são
reconhecidos pelas “Batas Amarelas” e desenvolvem a sua ação com solidariedade, generosidade e gratuitidade.
Missão: Dar um contributo para a humanização hospitalar, tendo em conta a dignificação
da pessoa e defesa do seu direito. Ser exemplo
de prestação voluntária de um exercício livre
de cidadania ativa e solidária.
Colaboram no Pólo do Porto: Serviços de Internamento, Consultas Externas, Hospital de
Dia, Urgência e Urgência Pediátrica, Hospital
Pediátrico Integrado e Atrium Hospitalidade;
no Pólo de Valongo: Serviço de pequenos almoços na Consulta Externa.

Localização: a Secretaria do Voluntariado situa-se no piso 1 do Pólo do Porto do CHSJ.
Horário: dias úteis, das 10h00 às 13h00 e das
14h30 às 16h30.
Contactos: Tel.: 225 507 452
E-mail: associacao@voluntariado-hsjoao.pt
Nota: Para ajudar a Associação pode tornar-se Voluntário ou Associado Efetivo. Consulte
www.voluntariado-hsjoao.pt

