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acgil@ulscb.min-saude.pt

Obrigado

Dina Cruz/2018

Pelo empenho, grande profissionalismo, dedicação e boa vontade eu dou o meu bem haja, aos 
Serviços de Urgência, Oftalmologia e ao Serviço de Radiologia.

“…venho agradecer o carinho com que trataram o meu marido, durante a sua permanência nessa 
unidade Hospitalar. Não posso deixar também de referir os cuidados de higiene”.

Maria Madeira – Viseu/2018

A todos estes profissionais eu agradeço o carinho, atenção e profissionalismo que lhe dedicaram”.
Piedade Barreto/2018

Maria Rego/2018

Serviço de Urologia

Maria André/2018

“Maria Piedade, enfermeira desta instituição, venho apresentar os meus agradecimentos aos 
profissionais que prestaram atendimento ao meu filho.

João Lopes/2018

Serviço de Urgência

Eugénia Simões/2018

Hospital Amato Lusitano de Castelo Branco
“Parabéns pelo excelente atendimento que esse digno Hospital disponibiliza aos seus utentes e 
doentes. Desde o atendimento telefónico até ás informações solicitadas. Tudo com a maior 
disponibilidade e educação. Obrigada por tudo. De todas as unidades hospitalares que conheço a 
Vossa é sem a menor dúvida, de Excelência”.

Francisco Goulão/2018

“Os familiares muito sensibilizados com o carinho e a solidariedade que V.Exªs manifestaram neste 
transe tão inesperado quanto difícil, querem neste momento agradecer aos profissionais de saúde, 
conhecedores da angústia causada pela letal doença e manifestar-lhes o seu reconhecimento muito 
sincero”.

Serviço de Medicina Interna

“Quero agradecer ao Hospital Amato Lusitano, onde o meu querido pai esteve internado 3 meses e 
onde foi tão bem tratado (…). Muito obrigada por todo o carinho.

“Quero agradecer a todos os profissionais, desde médicos, enfermeiros e auxiliares, a forma 
profissional e atenciosa como fui tratado. O meu muito obrigada”.

Serviço de Gastrenterologia

“Venho apresentar os meus sinceros agradecimentos a toda a equipa do Serviço de 
Gastrenterologia. É uma equipa extraordinária a todos os níveis, sempre amáveis e disponíveis. 
Muito obrigado a todos”.

Manuel Fernandes/2018

“Venho por este meio felicitar o atendimento que tive por parte do enfermeiro da Medicina, quando 
contactei o Serviço. A informação prestada foi muito clara e prestável”.

João Balhau/2018

“Muito contente por todo o serviço. Trataram-me muito bem. Parabéns a todos e o meu grande Bem-
haja”.

Manuel Silva/2018

Dulce Boavida/2018

“… muito obrigada pela atenção, dedicação e profissionalismo”.
João Caldeira/2018

Serviço de Nefrologia
“Agradeço ao Serviço de Nefrologia do Hospital Amato Lusitano pelo cuidado e carinho com que me 
trataram, aos excelentes profissionais da equipa médica, de enfermagem e pessoal auxiliar”.

Serviço de Psiquiatria
“Equipa fantástica, obrigado por tudo”.

Ana Santos/2018

“Agradecer a toda a equipa”

“Venho agradecer e elogiar a forma como a minha sogra foi tratada no Serviço de Urgência, não só 
do ponto de vista técnico como humano. Muito obrigada”.

Serviço de Ortopedia / Bloco Operatório  / Equipa de Gestão de Altas

Maria Avelina Fernanda Lopes/2018

Ajudaram-nos a ultrapassar dúvidas e angústias, deram-nos carinho e “colo” quando mais 
precisávamos. E por isso queremos deixar o nosso sincero agradecimento a todos aqueles que 
olharam por nós. Um muito obrigada, de coração”.

“Esta é apenas uma forma de agradecer todo o carinho com que nos trataram ao longo dos dias em 
que a minha mãe esteve convosco. Tivemos a sorte de ser cuidadas por pessoas que conseguiram 
ter a sensibilidades de nos entender e de dizer aquilo que precisamos de ouvir, no momento certo, 
sem julgamentos.
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5º Congresso Médico da  Beira Interior

Decorreu entre os dias 28 e 29 de setembro, no 
Auditório da Faculdade de Ciências da Saúde da 
Universidade da Beira Interior da Covilhã, o 5.º 
Congresso Médico da Beira Interior.
Este congresso foi organizado em conjunto pelos 

Este ano os trabalhos apresentados referiram-se 
ao tema: “MED´IN: Inovação em Medicina”.

Serviços de Internato Médico do Centro Hospitalar 
Cova da Beira, ACES Cova da Beira, Unidades 
Locais de Saúde de Castelo Branco e Guarda .
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DOCUMENTOS
CRIADOS/ALTERADOS 

E PUBLICADOS

ULSCB-UROL-PI.07.01 – Plano de Emergência Sectorial

ULSCB-UROL-PI.10.01 – Regulamento Interno do Serviço de 
Urologia

SERVIÇO MEDICINA INTERNA
ULSCB-MED-PI.08.01 – PAI – Insuficiência Cardíaca
ULSCB-MED-PI.09.01 – PAI – Risco Vascular
ULSCB-MED-PI.10.01 – Avaliação de Riscos Clínicos
ULSCB-MED-PO.41.01 – Utilização segura do Medicamento
ULSCB-MED-PO.42.01 – Verificação de validades de materiais em 
Stock

ULSCB-MED-PO.44.01 – Gestão de stocks
ULSCB-MED-PO.45.01 – Utilização do frigorifico da Medicação
ULSCB-MED-MOD.22.01 – Verificação de prazos de validade de 
materiais em stock

SERVIÇO UROLOGIA

ULSCB-MED-PO.43.01 – Armário de material esterilizado / Pensos

ULSCB-UROL-PI.08.01 – Avaliação de riscos não clínicos do 
Serviço de Urologia
ULSCB-UROL-PI.09.01 – Avaliação de riscos clínicos do Serviço de 
Urologia

ULSCB-UROL-PO.07.01 – Gestão de Infraestruturas e 
Equipamentos
ULSCB-UROL-PO.08.01 – Compras
ULSCB-UROL-PO.09.01 – Gestão de stocks

ULSCB-UROL-PO.11.01 – Utilização segura do Medicamento
ULSCB-UROL-PO.20.01 – Cumprimento do Testamento Vital
ULSCB-UROL-PO.21.01 – Quedas
ULSCB-UROL-MOD.13.01 – Guia para o tratamento de Litotrícia

ULSCB-UROL-PO.10.01 – Identificação Inequívoca do doente

ULSCB-UROL-MOD.14.01 – Listagem de doentes – Unidade de 
Litotricia

ULSCB-UROL-MOD.22.01 – Plano de Contingência – sistemas de 
Informação

ULSCB-UROL-MOD.16.01 – Litotricia extracorpórea por ondas de 
choque

ULSCB-UROL-MOD.15.01  – Folha de trabalho – Unidade de 
Litotricia

O Boletim Informativo dispõe deste novo espaço, que vai servir de informação sobre os documentos 
que foram criados/alterados e publicados na página da intranet:

DEPARTAMENTO DE SAUDE MENTAL

ULSCB-GGRHH-PI.01.01 – Recolha e Transporte Interno de 
Resíduos Hospitalares

ULSCB-GGRHH-MOD.01.01 – Folha de Registo de Limpeza de 
resíduos

ULSCB-GGRHH-PO.05.01 – Avaria de Elevador

EQUIPA DE GESTÃO DE ALTAS

ULSCB-GGRHH-PI.02.01 – Transporte Externo intra-serviços de 
Saúde de Resíduos Hospitalares

ULSCB-GGRHH-PO.02 .01  –  Reco lha ,  Transpor te  e 
Armazenamento de Resíduos Hospitalares
ULSCB-GGRHH-PO.03.01 – Pesagem e Armazenamento de 
Resíduos Hospitalares

ULSCB-EGA-PI.01.02 – Gestão de Altas

ULSCB-GGRHH-PO.04.01 – Filtros – Hospital Amato Lusitano

ULSCB-GGRHH-PO.01.01 – Recolha, Transporte, Pesagem e 
Armazenamento de Resíduos Hospitalares

NÚCLEO HOSPITALAR DE APOIO ÁS CRIANÇAS E JOVENS 
EM RISCO
ULSCB-NHACJR-PI.01.02 – Regulamento Interno do Núcleo de 
Apoio à Criança e Jovem em Risco

ULSCB-SG-MOD.121.01 – Preparação para Colonoscopia  - 
Moviprep

ULSCB-UROL-MOD.31.01 – Substituição cateter vesical
ULSCB-UROL-MOD.27.01 – Guia de acolhimento

GABINETE DE GESTÃO DE RESÍDUOS E HIGIENIZAÇÃO 
HOSPITALAR 

SERVIÇO DE GASTRENTEROLOGIA

ULSCB-UDCMP-PI.02.01 – Acompanhamento no Luto (EIHSCP)

ULSCB-DPSM-MOD.02.01 – Folheto de acolhimento ao utente

UNIDADE DE DOR CRÓNICA E MEDICINA PALIATIVA
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Exposição «A Fotografia do Nosso Corpo»
Decorreu entre os dias 15 e 29 de setembro, no 
átrio principal do Hospital Amato Lusitano de 
Castelo Branco a  exposição “A Fotografia do 
Nosso Corpo” que  tornou possível a todos os 
profissionais e utentes, apreciar a Arte dos 
Técnicos de Radiologia!
Esta exposição é da autoria de diversos Técnicos 
de Radiologia portugueses de várias regiões do 
país, sendo organizada por uma associação sem 

Esta é uma Exposição Itinerante que teve início 
em Novembro de 2017 e tem o seu término 
previsto para dia 5 de Outubro de 2018.
Durante todo este tempo percorreu diversos 
centros hospitalares de todo o país, tendo 
passado por Lisboa, Barreiro, Montijo, Setúbal, 
Santa Maria da Feira, Porto, Beja e Évora.

fins lucrativos designada NUCLIRAD – Núcleo de 
Desenvolvimento dos Técnicos de Radiologia.
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ULS de Castelo Branco participou na Semana da Saúde
No âmbito da 7ª edição da Semana da Saúde e 
Bem-Estar que decorreu no Fórum Castelo Branco 
entre os dias 24 e 30 de setembro, a Unidade Local 
de Saúde de Castelo Branco associou-se uma vez 

mais a esta iniciativa, com a realização de 
palestras dinamizadas pelos Serviços de 
Psiquiatria, Unidade da Dor Crónica e Medicina 
Paliativa, Serviço de Medicina Interna e pela UCC 
de Castelo Branco.
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