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Luís Providência deixa
a Cardiologia dos HUC
Dirigiu o serviço nos últimos 22 anos, colocando-o ao nível dos melhores.
Ontem, despediu-se, desejando que “continue a fazer a diferença no país”
Andrea Trindade
O Laboratório de Pacing e Electrofisiologia dos Hospitais da
Universidade de Coimbra tem,
desde ontem, o nome de Luís Providência. Os profissionais do serviço a que dedicou a sua vida profissional e que dirigiu nos últimos
22 anos escolheram homenageá-lo desta forma. «Para que se recordem todos que houve um
grande homem à frente de um
grande serviço», disse, na cerimónia, o presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar e Universitário
de Coimbra (CHUC), Martins
Nunes.
O pacing cardíaco, que prosseguiu para áreas de arritmologia e electrofisiologia, e a hemodinâmica, e a hemodinâmica foram áreas a que Luís Providência se dedicou e em que o serviço
foi mostrando capacidade de
inovar, diferenciando diversos
especialistas.
«Foi uma missão compensadora, tendo em conta os resultados obtidos com a colaboração
dos colegas, que transformaram
o serviço no melhor e mais completo serviço de Cardiologia do
país», disse ao DC no seu último
dia de trabalho hospitalar.

FERREIRA SANTOS

n

LUÍS PROVIDÊNCIA foi homenageado pelos profissionais do serviço e pela administração do hospital
Serviço de Cardiologia
num lugar cimeiro
«Aumentámos o número de
doentes tratados, em internamento e em consulta externa, introduzimos novas técnicas, aperfeiçámos outras, criámos unidades de investigação básica e de
investigação clínica em cardioloogia; vimos publicados trabalhos na literatura nacional e internacional, marcámos presença
en congressos internacionais»,
enumerou Luís Providência,
lembrando ainda a articulação

com outros serviços dos HUC:
Medicina Nuclear, Radiologia e
Centro de Cirurgia Cardiotorácica, sendo a ligação a este último
feita através da primeira Unidade
de Tratamento de Insuficiência
Cardíaca Avançada do país,
criada no serviço há 10 anos.
«Estes 22 anos permitiram colocaro serviço de Cardiologia num
lugar cimeiro a nível nacional e assegurar ligações que o podem projectar ao nível internacional. Desejo que continue a marcar a diferença», disse o homenageado.

Professor jubilado da Faculdade de Medicina, Luís Providência proferiu a sua última lição no
passado dia 22 de Junho. Despedindo-se da docência e do hospital,
pretende continuar a dedicar-se
aos doentes - «que foram sempre
o primeiro objectivo da minhga
actuação» - e aos «hobbies que foi
deixando por falta de tempo».
O nome do novo director do
serviço de Cardiologia dos HUC/
/CHUC deverá ser conhecido na
quinta-feira, dia de reunião do
conselho de administração. l
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