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IV Jornadas de Psicologia Hospitalar do CHLN

"Acontecimentos (Trans)Formadores de Vida” foi o tema central das IV Jornadas de Psicologia
Hospitalar do CHLN que decorreram no dia 17 de novembro. Espelhar a diversidade desta
disciplina, assim como a sua capacidade de interação nas diferentes áreas que atravessam todo
o ciclo de vida do indivíduo foi, aliás, o grande objetivo da realização deste encontro científico,
materializado na qualidade apresentada pelo seu programa.
A celeridade com que é vivido o quotidiano, fica plasmada nas ligações e relações estabelecidas
afetando, determinantemente, a estabilidade do Indivíduo. «Este é um verdadeiro desafio para
os Psicólogos, que têm que ter uma capacidade de resposta adequada e eficaz às necessidades
dos seus doentes», salientou a Dr.ª Maria João Mendes, membro da Comissão Organizadora,
durante a sua intervenção, na Sessão de Abertura.
A Prof.ª Doutora Ana Sebastião, representante da Faculdade de Medicina da Universidade de
Lisboa (FMUL), recordou a importância, para os alunos, dos temas em discussão, para a sua
formação profissional, sendo este mais um contributo para o fortalecimento das sinergias
existentes entre o CHLN e a FMUL.
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Já o Presidente do Conselho de Administração do CHLN, Prof. Dr. Carlos das Neves Martins, na
sua intervenção, realçou o apoio institucional que quer as jornadas, quer o Núcleo de Psicólogos
do CHLN têm vindo a receber. «Desde o primeiro momento», referiu o Prof. Dr. Carlos das Neves
Martins, «que acarinhámos a ideia da realização de umas jornadas, com a marca “CHLN”,
dedicadas à Psicologia Hospitalar, que é transversal a tantas especialidades. A qualidade e a
adesão que as mesmas têm vindo a conhecer ilustra, com clareza, o notável crescimento e a
sólida posição, que as mesmas conquistaram, na agenda nacional dos Psicólogos».
Durante a sua comunicação, o Presidente do CHLN partilhou, com os presentes, algumas
impressões sobre o apoio institucional que tem sido conferido para a definição da carreira dos
psicólogos, acrescentando que «o CHLN foi contactado pelo Sr. Secretário de Estado e Adjunto
da Saúde, para que participasse na definição do modelo de organização da prestação de cuidados
na área da psicologia e no SNS. Afirmámos ser este o momento certo para a clarificação da
carreira dos psicólogos, em âmbito hospitalar. Isto porque existe legislação inovadora associada,
desde logo, aos Centros de Responsabilidade Integrada e em breve, aguardamos também que
saia o estatuto de Centro Hospitalar Universitário, que implicará uma alteração e reorganização
da própria lei de Gestão Hospitalar.»
Encerrou a Sessão de Abertura, o Prof. Doutor Francisco Miranda Rodrigues, Bastonário da
Ordem dos Psicólogos (OP), que felicitou a Comissão Organizadora pelo evento e qualidade das
temáticas apresentadas, que «contribuem para a afirmação e a divulgação da transversalidade
da Psicologia». Quanto à transição de carreira pela qual os profissionais estão a atravessar, o
Bastonário da OP recordou que a mesma traz consigo «novos desafios e responsabilidades para
todos. É, de facto, um momento de oportunidade.»
A organização deste encontro científico, que teve lugar no Salão Nobre da Reitoria da
Universidade de Lisboa foi da responsabilidade do Núcleo de Psicologia do CHLN. O programa
científico destas jornadas foi complementado com a oferta de um conjunto de workshops
práticos, integrados na temática central e que se realizaram no dia anterior. As jornadas
contaram com 350 participantes, provenientes de norte a sul do país, incluindo Açores e Madeira.
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