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Ministro da Saúde visita o Hospital
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O Ministro da Saúde, Dr. Paulo Moita de Macedo, visitou no dia 23 de
Janeiro, o Hospital Amato Lusitano de Castelo Branco.
Paulo Macedo, visitou o Serviço de Urgência, onde aproveitou para
falar com os profissionais de saúde e utentes. Conheceu ainda o
novo espaço de ampliação, que se encontra na fase final.
Deslocou-se também à Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente
(UCIP), para ver o serviço e para falar com a equipa.
A visita terminou depois de uma reunião de trabalho entre o Ministro e
a Administração do Hospital.
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Recepção aos Internos

Como acontece no início de cada ano, também em
Janeiro de 2015 a ULS de Castelo Branco assistiu, com
satisfação, à chegada de vários médicos internos do ano
comum.
Foram, no total, 29 médicos que vieram iniciar-se na arte
e na ciência da medicina, na nossa organização de
cuidados de saúde. Oriundos de todas as Faculdades
de Medicina do País, vão estar entre nós durante um
ano, distribuídos pelos Serviços de Cirurgia, Medicina e
Pediatria, bem como pelas Unidades de Cuidados de
Saúde Personalizados de Medicina Geral e Familiar.
Para além da formação base obrigatória, a ULS de
Castelo Branco oferece ainda aos internos do ano
comum, a possibilidade de frequentar alguns cursos
organizados pelas várias especialidades, bem como
várias sessões clínicas também organizadas pelos
Serviços e pelo próprio Internato.

Não foram, no entanto, apenas internos do ano comum
que chegaram, a estes, somam-se ainda quatro
médicos para o Serviço de Medicina onde, durante 60
meses, irão receber formação adequada para a
obtenção do grau de especialistas. Da mesma forma,
um outro médico foi colocado no Serviço de
Gastrenterologia, visando a obtenção da
especialidade.
O Internato Médico, cuja direcção é assegurada pela
Dr.ª Ana Caldeira, organizou a recepção a estes
internos, que teve o seu ponto alto no jantar do dia 22 de
Janeiro.
Enquanto uns chegam, outros partem e foi com
satisfação que a ULS assistiu à graduação em
especialistas de dois internos de Medicina Interna e
outros dois de Cirurgia.
Para todos a melhor sorte possível.
Fonte: Serviço de Investigação, Formação e Ensino da ULSCB

Serviço Farmacêutico da ULS de Castelo Branco
nos órgãos Sociais da APFH
No passado dia 09 de Janeiro de 2015, pelas 18h30,
teve lugar na Sede Nacional da Associação Portuguesa
de Farmacêuticos Hospitalares - APFH, em Coimbra, a
cerimónia de Tomada de Posse dos recém-eleitos

Órgãos Sociais para o mandato 2014 -2018, para os
quais foi convidada a Dra. Sofia Jesus, Farmacêutica
Especialista em Farmácia Hospitalar da ULSCB, como
secretária da Mesa da Assembleia Geral.
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Maternidade da ULS de Castelo Branco
parto/cesariana, analgesia epidural, sinais de trabalho
de parto, sinais de alarme durante a gravidez, normas e
papel do acompanhamento em trabalho de parto, alta
segura, esclarecer dúvidas.
Depois segue-se a apresentação da estrutura física,
recursos humanos e materiais, com especial ênfase na
Enfermaria e Bloco de Partos, dado serem os espaços
mais relevantes em termos de internamento e trabalho
de parto.
As novidades deste serviço não ficam por aqui,
iniciando-se também o Curso de preparação para o
parto, de forma gratuita, a todas as grávidas, que o
pretendam e que pertençam à área de influência de
Castelo Branco.
A grávida pode iniciar o Curso a partir das 24 semanas
de idade gestacional, decorrendo numa frequência bisemanal (2ª e 4ª feira) ou (3ª e 5ª feira), sempre no
horário determinado, até ao final da gravidez e é
composto por aulas práticas e teóricas. Podem
escolher um horário dentro dos oferecidos (16:30h17:30h; 17:30h-18:30h; 18:30h-19:30h), podendo no
entanto, o escolhido não ser o disponível na altura do
inicio do seu curso, sendo as grávidas sempre
contactadas
Decorrerá no 5º piso do Hospital Amato Lusitano, junto
ao Serviço de Obstetrícia.
A pré-inscrição deve ser realizada, no Serviço de
Obstetrícia ou na Consulta Externa da ULS, mediante o
preenchimento de impresso próprio.
Os grupos terão um máximo de 8 grávidas e seus
companheiros, se estes o desejarem.
È sabido que a gravidez representa uma fase em que o
casal e a grávida em particular experiencia um estado de
ansiedade e de dúvidas muito específicas. Uma das
preocupações dos casais, desde o início da gravidez é a
escolha do local onde irão fazer a vigilância da gravidez
e paralelamente a do local do nascimento.
Também o momento do parto é muitas vezes repleto de
medos e mitos que o tornam mais temido e penoso. È
sabido que o ciclo vicioso do medo-ansiedade-dor é
prejudicial para o seu normal desenvolvimento.
Assim, a Maternidade de Castelo Branco iniciou em
Janeiro o projecto de visita à Maternidade que tem como
objectivo, promover a vinculação da grávida à
Maternidade, minimizando a ansiedade no momento do
internamento do parto, bem como em situações de
urgência e melhorar a qualidade assistencial uma vez
que são eliminados receios e inseguranças.
A visita à Maternidade será realizada, às quartas feiras,
pelas14horas, por um enfermeiro da equipa da
Maternidade, a grávidas/casais, entre as 34 e as 36
semanas de gravidez, pelo que requer um agendamento
prévio, que poderá ser feito através de contacto
telefónico ou presencial, no serviço de Obstetrícia.
A visita inicia-se com uma breve introdução e entregas
de folhetos informativos sobre o funcionamento do
serviço, normas, recursos existentes, enxoval,
documentação necessária ao internamento, trabalho de
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Workshop UCIP
A Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente (UCIP)
da ULSCB, promoveu em Dezembro/Janeiro de 2015,
um workshop na sala de sessões que teve como
principal tema o Plano de Emergência Sectorial - UCIP.
Dividiu-se por duas partes e envolveu todos os
profissionais da UCIP, Seguranças e o Serviço de
Instalações e Equipamentos da ULSCB.
Na primeira parte do programa destacou-se a
apresentação e divulgação do Plano de Emergência
Interno da ULS, o Plano Sectorial de Emergência e o
Plano de Evacuação da UCIP bem como as medidas a
adoptar e as funções de cada elemento da equipa em

situações de emergência.
Na segunda parte foi feita uma apresentação
teórico/prática sobre o manuseamento de extintores
com pequeno simulacro em fogo real e a adaptação das
técnicas de trauma para a evacuação dos doentes.
Formadores:
Domingos Belo - Enfermeiro
Paula Martins - Enfermeira
António Alves - Responsável da Unidade de
Segurança, Higiene e Risco Geral
João Pires - Arquitecto
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Janeiras no Hospital
Durante o mês de Janeiro, o Hospital Amato
Lusitano foi presenteado com o cantar das
Janeiras para assinalar o Dia de Reis.
Foram três os grupos de Castelo Branco, que
voluntariamente se deslocaram à ULS, os
Cancioneiros, a APPACDM e a Santa Casa da
Misericórdia com utentes, colaboradores e

crianças do Centro Infantil Afonso de Paiva,
para com trajes a rigor, cantar e tocar para
todos os presentes.
Para finalizar, o Conselho de Administração,
agradeceu a presença de todos oferecendo
alguns miminhos aos participantes.
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Donativos ao Serviço de Pediatria
O Centro Infantil de Alcains - Lar Major Rato de Alcains, procedeu a uma recolha de brinquedos e livros infantis junto
dos pais das suas crianças, com o intuito de os doar ao Serviço de Pediatria do Hospital.
Essa recepção, decorreu no passado dia 29 de Janeiro com a presença dos responsáveis.
O nosso bem-haja a este tipo de iniciativas.
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Formação e outros eventos

