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O Boletim Informativo não adapta o novo
acordo ortográfico.
Contamos com a sua participação.
Faça-nos chegar comentários, eventos ou
outras noticias do seu Serviço para o
gabinete de Comunicação e Imagem
através dos emails:
gabinete.comunicacao@ulscb.min-saude.pt
acgil@ulscb.min-saude.pt
Obrigado

O Dia Mundial do Doente, é celebrado anualmente no dia 11
de Fevereiro e foi instituída pelo Papa João Paulo II em 1992,
com o objectivo de sensibilizar a sociedade civil para a
necessidade de apoiar e ajudar todas as pessoas doentes.
Este ano com o tema “O tempo gasto junto do doente é um
tempo santo”, a Liga dos Amigos / Voluntariado hospitalar,
ofereceu ao longo de todo o dia, um desdobrável com uma
mensagem de força e esperança, a todos os doentes
internados no Hospital.
Para além destas palavras, foi oferecido ainda de uma forma
simbólica mas sentida, meias e lenços de bolso.
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Maternidade ganha prémio da Missão Sorriso 2014
O Serviço de Maternidade da ULS foi contemplado com
um prémio da Missão Sorriso 2014 pelo projecto:
"Menos dor…mais amor!".
O projecto tem como objectivo promover a detecção
precoce e o correcto diagnóstico da icterícia neonatal,
reduzindo assim o tempo de hospitalização da mãe e do
bebé; evitar a agressividade desnecessária das picadas
no recém-nascido (RN) e promover o alojamento
conjunto mãe-filho, favorecendo o vínculo e a
amamentação.
Este prémio vai permitir adquirir um
Bilirrubinómetro, aparelho que avalia os valores da
bilirrubina nos recém-nascidos, evitando que estes
tenham de ser picados para colheita de análise de
sangue.
O tratamento da icterícia neonatal será muito mais
comodo em alojamento conjunto, onde não haverá
necessidade de afastamento do bebé para outro
serviço. Este, permanece no quarto com a mãe,
sem necessidade de nenhum ambiente especial.
Será colocado no berço o (bilibeds*), como se
tratasse de um colchão, e o bebé num fato
especial, (bilicombi), onde cumprirá a sua terapia,
permitindo à mãe continuar a amamentá-lo e
cuidar dele de forma independente.
“Desta forma, pretendemos humanizar os nossos
cuidados, desejando ter mães e bebés mais
felizes, com vínculos mais fortes, onde a prática

dos nossos cuidados evidencie o lema - "Menos
dor…mais amor!" referem as responsáveis por este
projecto.
*Bilibeds
aparelho não evasivo, que diminiu a
necessidade de picar o RN.
São indolores, e com um simples toque cutâneo ajudam
a estabelecer o risco, prevenir sequelas da
hiperbilirrubinémia e, desta forma, reduzir os custos,
parecendo tão efectivos quanto um doseamento sérico.
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Semana do Desenvolvimento
O Centro de Desenvolvimento da ULS dinamizou, entre
27 de Fevereiro e 6 de Março, “a Semana do
Desenvolvimento” dedicada ao tema “Motivação para
aprender - Dificuldades de Aprendizagem”. Foram três

27 de Fevereiro: Discalculia Conhecer para intervir

encontros temáticos, que se realizaram na sala de
sessões do Hospital Amato Lusitano, entre as 17 e as
19 horas. Esta iniciativa destinou-se à comunidade em
geral.
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4 de Março: Estratégias para alcançar o sucesso escolar

6 de Março: Motivação para a matemática
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Eleições dos Representantes dos Trabalhadores
para Comissão Paritária - Enfermagem

O sistema de avaliação dos trabalhadores
(SIADAP 3 ) consagra, junto do dirigente máximo
de cada serviço, o funcionamento da Comissão
Paritária, órgão com competência consultiva,
cabendo-lhe apreciar propostas de avaliação
dadas a conhecer a trabalhadores avaliados antes
da sua homologação.

No passado dia 12 de Fevereiro, decorreu na sala
de sessões da ULSCB, as eleições para a
Comissão Paritária de Enfermagem. Teve uma
elevada participação dos enfermeiros, que de uma
maneira calma e organizada fizeram a sua
votação.
O resultado das eleições pode ser consultado no portal
de intranet da ULSCB.

Serviço de Gastrenterologia em Formação

O Projecto de Acreditação é exigente/voluntário e requer
o envolvimento de todos os profissionais num objectivo
comum: melhoria da qualidade e da segurança dos
serviços prestados aos doentes.
Neste âmbito, no passado dia 26 de Fevereiro, a equipa
de enfermagem e assistentes operacionais do Serviço

de Gastro, reuniram-se no sentido de partilhar ideias
sobre o projecto de Acreditação pela D.G.S. a que o
Serviço se candidatou.
A apresentação dos trabalhos foi efectuada pelas
Enfermeiras Fátima Santos e Sara Roque
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Abertura da Unidade de Cuidados na
Comunidade de Vila de Rei

A Unidade de Cuidados na Comunidade de Vila de Rei
iniciou a sua atividade.
Instalada no Centro de Saúde de Vila de Rei, a nova
UCC de Vila de Rei reúne uma equipa multidisciplinar,
que integra o mapa de pessoal da ULS de Castelo
Branco, constituída por médico, enfermeiros,
nutricionista, técnica de saúde ambiental, técnica
superior de serviço social e psicóloga, disponível todos
os dias úteis, entre as 08h00 e as 20h00.
Integrada no Agrupamento de Centros de Saúde
(ACES) Pinhal Interior Sul, a UCC de Vila de Rei tem
como área de atuação o Concelho de Vila de Rei que
pertence ao Concelho de Castelo Branco.
Destinada a prestar cuidados de saúde e intervir no

âmbito da prevenção da doença e na promoção da
saúde junto da população da sua área de influência, a
UCC de Vila de Rei desenvolve, entre outros, projetos
no âmbito da saúde dos jovens, bem como outros
dirigidos à população de outras faixas etárias.
Com a entrada em funcionamento da UCC de Vila de
Rei, o ACES Pinhal Interior Sul/ULS de Castelo Branco
reforça a prestação de cuidados de saúde de
proximidade à população da sua área geográfica,
atingindo-se atualmente um total de 4 UCC em
atividade na área de influência da ULS de Castelo
branco (as outras são UCC Sertã, UCC Castelo Branco
e UCC Idanha-a- Nova).
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Formação e outros eventos

20
10

