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Colaboradores da ULS contribuiram
para um Natal mais Solidário
Com a aproximação da época natalícia, a palavra solidariedade
começou a fazer mais sentido aos colaboradores da ULS de Castelo
Branco, que por iniciativa própria decidiram iniciar uma campanha de
solidariedade e contribuir para a angariação de géneros alimentares e
livros infantis em bom estado de conservação.
Decorreu entre 17 de Novembro e 15 de Dezembro, em que o serviço
de informações da ULS reuniu todos os donativos entregues.
Muitos foram os que generosamente contribuíam para esta campanha,
individualmente, ou um grupo, como foi o caso do Serviço de Pediatria
da ULS.
Todos os donativos foram entregues, no dia 17 de Dezembro, a famílias
carenciadas e referenciadas do Concelho de Castelo Branco.
A todos o nosso OBRIGADO.
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Seminário Alcool - Fígado e Mente

No passado dia 3 de Dezembro realizou-se o
Seminário Álcool - Fígado e Mente, organizado pela
ULS de Castelo Branco.
Durante a manhã, o desenvolvimento dos temas
decorreu na sala de sessões da ULS, que foi
pequena para receber todos os que quiseram
participar neste Seminário.
Na sessão de abertura, esteve presente o Secretário
de Estado Adjunto do Ministro da Saúde, Fernando
Leal da Costa, que falou sobre o tema deste
Seminário, bem como as consequências que o álcool
tem para a saúde, o Presidente da ARS Centro, José
Manuel Tereso, o Presidente da Câmara Municipal de
Castelo Branco, Luís Correia, outros ilustres
representantes e profissionais de saúde.
O tema do Álcool e as suas consequências foram
desenvolvidos pelo director do Serviço de
Gastrenterologia, António Banhudo e pelos internos
do Serviço de Gastrenterologia, Cátia, João Pinto e
Helena, pelo Director do Serviço de Psiquiatria, José
Carvalhinho e pelo Psiquiatra especialista em
Patologia Aditiva, Luís Patrício.
Durante a tarde, foi a vez da Biblioteca Municipal de
Castelo Branco receber este Seminário que esteve
aberto à comunidade em geral.
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Serviço Farmacêutico na 7ª Semana APFH
O Serviço Farmacêutico da ULSCB marcou presença na 7ª semana APFH (Associação Portuguesa de
Farmacêuticos Hospitalares), XVII Simpósio Nacional, que se realizou de 19 a 22 de Novembro, no Centro de
Congressos do Estoril, com a temática Terapêutica: Um fato à medida? Um fato ajustado?
Apresentou 4 trabalhos, realizados pelos estagiários que passaram pela ULSCB ao longo de 2014, juntamente com a
equipa do Serviço Farmacêutico e em parceria com outros serviços clínicos e cuidados primários.
Os trabalhos foram apresentados sob a forma de poster, abordando diferentes temas da actualidade: “Utilização de
antibióticos e resistências aos mesmos”; ”Alternativas Terapêuticas disponíveis para o A. Baumannii”; “Prevalência
de MRSA na ULSCB” (ambos em parceria com o serviço de Patologia Clínica da ULS) e “Intoxicação por Amanita
Phalloides Perspectiva Clínica e Impacto económico”, (em parceria com a UCIP da ULS).
Foi ainda apresentado um projecto pioneiro a nível nacional, que diz respeito à intervenção do Farmacêutico numa
Unidade de Cuidados na Comunidade. O resultado da implementação do projecto supracitado vem confirmar a
percepção partilhada por todos os profissionais de saúde dos riscos inerentes à polimedicação no idoso; a
necessidade de revisão e monitorização farmacoterapêutica nestes doentes e a mais valia na continuidade do
projecto bem como o seu alargamento a um maior numero de doentes.
O Serviço Farmacêutico considera ainda imprescindível a implementação de práticas de reconciliação da terapêutica
nos serviços, na admissão e na alta hospitalar dos doentes.
Todos os trabalhos foram bastante elogiados pelo júri, pelo facto de se tratarem de temas actuais e inovadores.

06

Boletim informativo

ULSCB, EPE

07

Boletim informativo

ULSCB, EPE

08

Boletim informativo

ULSCB, EPE

09

Boletim informativo

ULSCB, EPE

10

Boletim informativo

ULSCB, EPE

Festa de Natal no Serviço de Pediatria da ULSCB
No passado dia 18 de Dezembro, o Serviço de Pediatria,
querendo diminuir um pouco o sofrimento das suas
crianças internadas, resolveu presenteá-las com uma
festa de Natal.
Tudo foi pensado ao pormenor, e após reunir crianças,
familiares e profissionais de saúde, foi o momento de
descomprimir com a actuação da Patrícia, que tocou,
cantou e encantou todos os presentes.
Também elementos do grupo de Teatro de Castelo

Branco VÃATÃO animaram esta festa e ajudaram na
distribuição das prendas, que foram oferecidas a todas
as crianças presentes.
As prendas, foram à semelhança dos anos anteriores,
doadas ao Serviço de Pediatria pela Fundação Luís
Figo.
No momento da despedida recebemos em trocas, os
sorrisos rasgados das crianças, que por momentos
esqueceram o motivo de estarem ali internadas.
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Exposição Fotográfica

Totó e Palhinhas no Hospital - não dói, nem faz mal, fruto
da parceria entre o Váatão - Grupo de Teatro de Castelo
Branco e a ULS de Castelo Branco, completaram os
primeiros 6 meses de visitas bimensais ao Serviço de
Pediatria da ULS de Castelo Branco.
Para comemorar a data, foi inaugurada na entrada
principal do HAL, uma exposição de fotografias que tem
como objectivo recordar os melhores momentos destes
meses.
Também foi apresentado e distribuído um álbum
fotográfico, com as melhores imagens do efeito positivo
que estas visitam proporcionam às nossas crianças.
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Formação e outros eventos

Tratamento de Feridas (Hospital Amato Lusitano)

«E-Saúde: Resultados e contributos de uma investigação em Castelo Branco»

Seminário Álcool - Fígado e Mente

Gestão para a Qualidade, Liderança e Gestão de Equipas

Prevenção e Controlo de Infecção

