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Ficha
Técnica

UCIP
Em nome da Embaixada da Austrália em Lisboa, gostaria de expressar a
minha sincera gratidão a todos os médicos, enfermeiros e outro pessoal
hospitalar por terem cuidado tão bem dos australianos que foram atendidos
no hospital, no seguimento do festival Boom, e ainda de outros australianos
que até hoje necessitaram de tratamentos médicos junto de vós.
Obrigado e bem-hajam!
John Fisher/2016

EDIÇÃO
Unidade Local de Saúde
de Castelo Branco

REDACÇÃO

Só quero agradecer
salvaram a vida(..)

a todos os quantos andaram à minha volta, e me
Anónimo

Estive nas instalações internada, somente tenho o louvor máximo tanto ao
pessoal médico, enfermagem e restante pessoal do serviço (…). A todos o
meu Bem haja. Obrigado.
Anónimo

Gabinete
de Comunicação
e Imagem

Todo o serviço, desde auxiliares, enfermeiros e médicos foram de uma
extrema atenção.
Agradeço a todos os que trataram tão bem do meu pai.
Anónimo

COMPOSIÇÃO
GRÁFICA
Serviço de
Investigação, Formação
e Ensino

Serviço de Urologia
Sinto-me na obrigação e quero manifestar o meu agradecimento/elogio, a
todas as pessoas que trabalham no Serviço de Urologia, pela forma humana,
gentil e profissional com que sempre me trataram, contribuindo em muito para
me sentir quase em família.
Posso também testemunhar que a forma como fui tratado, foi a mesma como
trataram os doentes que partilharam o meu quarto.
Agradeço a gentileza e profissionalismo com que me trataram. A todos o meu
Muito Obrigado!!!
José Pereira Coutinho/Julho 2016

PERIODICIDADE
Mensal

Serviço de Urgência
Quero agradecer ao Serviço de Urgência, nomeadamente á equipa de
enfermagem, médicos e assistentes operacionais.(….). Obrigado a todos do
fundo do coração.
Maria Celeste Nunes/Julho 2016

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

Serviço de Cirurgia
Acolhimento fantástico, tranquilizador e óptimos cuidados prestados por
parte da equipa médica, enfermagem e assistentes operacionais.
Obrigado a todos.
Maria Celeste Nunes/Julho 2016

Serviço de Nefrologia / Especialidades II
Estou aqui publicamente, a dar o meu, mais merecido testemunho, referente
ao serviço prestado que observei durante o meu internamento, por todos os
funcionários que nele trabalham e com quem tive contacto.
Observei, que todos sem excepção, procedem com os doentes, cada um na
sua missão ou especialidade, de uma maneira sublime, simpática, carinhosa,
direi mesmo com ternura, em jeito familiar, criando um ambiente fraterno, que
muito ajuda e moraliza os doentes, no seu sofrimento, mostrando
consequentemente zelo, sabedoria ou seja competência.
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Assim sendo, aqui deixo a minha modesta mas sincera
opinião e simultaneamente o meu muito reconhecido e
agradecido” Bem-Haja”, pela maneira cativante com que
todos me ajudaram e trataram na minha doença.
José Pereira Alves/Agosto 2016

Serviço de Cirurgia
Gostaria de enviar uma nota para Serviço de Cirurgia. Após 8
dias da minha intervenção cirúrgica, venho agradecer a
forma como o Hospital de Castelo Branco me acolheu e me
tratou.
Desde toda a equipa médica, de enfermagem e auxiliares,
foram de um profissionalismo extremo, e por isso lhes
agradeço a todos.
Obrigado a toda a equipa! Bem Hajam!

Inês Almeida/2016
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Branco, pelos cuidados, gestos de carinho e atenção. O meu
“Bem-Haja”
David Costa/Setembro 2016

Dermatologia
Agradeço aos médicos, enfermeiros, auxiliares tudo o que
me ajudaram e fizeram pela minha saúde(…)
Luís Carlos/Julho 2016

Serviço de Ginecologia
Agradecemos a todos, desde médicos, enfermeiros e
auxiliares, toda a atenção, carinho dispensado e paciência
que tiveram connosco.
Um grande beijinho e votos de continuação do vosso
excelente trabalho.
Muito Obrigado
Albertina e Odete /2016

Alzira Serra/Julho 2016

Serviço de Medicina Interna
Exmo. Sr. Enf. Chefe do Serviço de Medicina Homens do
Hospital Amato Lusitano
Queria agradecer-lhe e a todos os seus colaboradores pela
amabilidade, disponibilidade e assertividade que
demonstraram, sempre que solicitei informação sobre o
estado de saúde do meu tio (…).
O profissionalismo, reflecte-se a vários níveis, mas o que
continua ainda a passar para os nossos utentes é o que faz
transparecer dos nossos corações.
Digo com muita frequência: “Um dia que necessite dos
cuidados de saúde, só gostaria que me fossem prestados do
mesmo modo que os presto”.
Senti que desse lado, a 200Km de distância, este meu desejo
se concretizou, porque, realmente quando estamos do outro
lado, esperamos carinho e disponibilidade para nos ouvirem.
Foi tudo isto que senti de todos os enfermeiros e médicos
com quem contactei.
Costumo dizer aos meus utentes, quando nos agradecem
que “Esta é a nossa missão”. Não resisto, de qualquer modo,
a fazer o mesmo e a deixar-lhes um Muito Obrigado.
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Serviço de obstetrícia
A vida de facto é incrível. Receber o dom de poder dar à luz é
algo maravilhoso. Tal como vocês….
Para a equipa médica, de enfermagem e auxiliares o nosso
muito muito obrigado.
Recomento o serviço e acima de tudo recomendo todos os
serviços que ao longo do nosso internamento nos foram
dados!
Beijinhos da mãe Ana Lúcia, Pai Miguel e do filho João Manuel./2016

Bem haja a todos os médicos, enfermeiros e auxiliares do
Serviço de Obstetrícia.
Há 8 anos presenciaram pela 1ª vez o melhor da minha vida
e agora voltaram a faze-lo pela segunda vez.
Foram sempre fantásticos e desta vez melhor ainda, prova
isso que estão a melhorar para um futuro melhor.
Enfim mais palavras para quê? Beijinhos a abraços
Celine e marido/2016

Hospital Amato Lusitano
A família vem desta forma fazer um especial agradecimento
ao Hospital Amato Lusitano, por todo o profissionalismo,
apoio, carinho e dedicação (…)

A toda a equipa da Medicina Interna do HAL de Castelo

Aposentações
A Unidade Local de Saúde de Castelo Branco agradece…
…Pelos anos de trabalho, grande empenho e forte dedicação aos seguintes colaboradores:
Setembro
Maria Helena Adónis Sanches Coelho - Técnica Superior de Serviço Social

Família de Carla Pires/Setembro 2016
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Hospital Amato Lusitano promove Jornadas de Enfermagem
em Medicina Interna
Esta iniciativa vai debater várias intervenções de
enfermagem na pessoa com dependência e nas pessoas em
fim de vida no hospital de agudos.
O serviço de enfermagem de Medicina Interna da ULS de
Castelo Branco vai promover no dia 20 de Outubro de 2016
as suas 2.as jornadas de enfermagem, intituladas 'Desafios
para o Futuro…'.
O Presidente das jornadas, Enf.º Carlos Almeida explica que
estas jornadas têm como propósito a definição de planos de
enfermagem para os doentes que são cuidados no serviço de
Medicina Interna a partir do contributo de vários atores com
relevo no Sistema Nacional de Saúde português.
“O que queremos é que os planos de cuidados de
enfermagem dos doentes do serviço de Medicina Interna do
Hospital Amato Lusitano tenham aquilo que são as
expetativas, sonhos e projetos de cada uma das pessoas que
connosco contatam – doentes e familias”, explica o Enf.º
Carlos Almeida, falando sobre o evento que vai decorrer no
“Auditório da Escola Superior de Tecnologia”, em Castelo
Branco.
O enfermeiro Chefe destacou que “não existem doentes no
serviço de Medicina Interna” mas variados doentes, variadas
famílias, enfermeiros, outros profissionais de saúde,
“realidades muito diferentes” e se formos capazes de “tecer”
uma programação que as inclua “ganhamos todos”.
Neste contexto, 'Pensar os desafios para o futuro no serviço
de Medicina Interna do é o tema que vai estar em análise e
debate, nestas jornadas, escolhido após o périplo que a
comissão científica fez com os vários intervenientes na
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as

Jornadas de

Enfermagem

de Medicina Interna

Desafios para o

Futuro...

organização do evento.
Segundo os organizadores, existe a “dificuldade” de “fazer
coisas em comum”, ou seja, desenvolver “parcerias”,
trabalhar “em rede” mas essa é a “palavra-chave” da
prestação de cuidados de saúde e em muitas outras áreas
da sociedade, “na última década”. Com a inclusão da Escola
Superior de Saúde de Castelo Branco na organização
destas jornadas demonstra-se, não só como é possível, mas
como também é eficaz. “Queremos trazer para o primeiro
lugar das nossas preocupações esta capacidade que existe
no terreno de potencializar a excelência da prestação de
cuidados de enfermagem”.
Para além dos dois painéis dedicado ao tema – 'Pessoa com
dependência' – intervenções de enfermeiros do serviço e de
outras instituições do SNS, entre as 11h30 e as 13h00 e
'Pessoas em fim de vida no hospital de agudos', entre as
15h00 e as 16h45, o programa prevê uma conferência
inaugural e outra de encerramento.
A conferência inaugural 'Desafios para o futuro na
Enfermagem' começa às 10h30, com a intervenção da
Professora Lucília Nunes, da Escola Superior de Saúde do
Instituto Politécnico de Setúbal e Vice-Presidente do
Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida.
A conferência de encerramento 'Depois do internamento,
que continuidade de Cuidados na Comunidade?' conta com
o Professor Manuel Lopes, Coordenador Nacional para a
reforma dos Cuidados Continuados Integrados:
“Duas pessoas particularmente importantes e com peso
naquilo que possa ser a avaliação do que vai ser ouvido”,
explicou o Presidente das Jornadas.
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Pequenos passos, grandes gestos
ULS Castelo Branco associou-se à iniciativa da LPCC
O Movimento Vencer e Viver, do Núcleo Regional do Centro
da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC), promoveu, no
dia 1 de outubro, pelo sétimo ano consecutivo, as
caminhadas “Pequenos Passos, Grandes Gestos”, que
decorreu em simultâneo em várias cidades, inclusive na
cidade de Castelo Branco.
À semelhança de anos anteriores, a Unidade Local de Saúde
de Castelo Branco associou-se a esta iniciativa.
Voluntárias da extensão de Castelo Branco do Movimento
Vencer e Viver da LPCC estiveram nos dias 20 e 21 de
setembro, na entrada principal do hospital para proceder à
oferta de folhetos, receção de inscrições e entrega de kits.
A iniciativa marcou o arranque do mês de outubro – Mês
Internacional de Prevenção do Cancro da Mama – e visou
sensibilizar a população para a prevenção primária e
diagnóstico precoce do cancro da mama.
O que é o Movimento Vencer e Viver?
Vencer e Viver é um movimento de entreajuda que visa o
apoio a todas as mulheres, familiares e amigos desde o
momento em que é diagnosticado um cancro da mama.
Baseia-se no contacto pessoal entre a mulher que se
encontra a viver uma situação de particular vulnerabilidade e
uma voluntária, que vivenciou uma situação semelhante.
Teve origem em 1953 nos EUA, por iniciativa de Teresa

Lasser, uma mulher a quem foi diagnosticado um cancro da
mama e que iniciou visitas hospitalares a outras mulheres
também sujeitas ao mesmo tipo de diagnóstico, oferecendo
apoio emocional através de um testemunho de esperança.
Em Portugal, é promovido e financiado pela Liga Portuguesa
Contra o Cancro, através dos seus Núcleos Regionais e teve
início em 1981. A nível internacional está integrado e segue
os princípios gerais do "Reach To Recovery International".
Objectivos do Movimento Vencer e Viver
Enquadrado no âmbito do Voluntarido de entreajuda da Liga
Portuguesa Contra o Cancro, o Movimento Vencer e Viver
tem os seguintes objetivos:
1 - O apoio emocional à mulher, seus familiares e amigos
através do testemunho da voluntária nas extensões do MVV,
em contexto hospitalar, no domicílio ou através de linha
telefónica.
2 - A promoção da melhoria de qualidade de vida pela
disponibilização de vários serviços tendo em vista o bem
estar físico e emocional da mulher.
3 - Sensibilização para a prevenção e deteção precoce do
cancro da mama.
Para mais informações sobre o Movimento Vencer e Viver e
candidatura ao Voluntariado, deverá contatar com o Núcleo
Regional da sua área de residência.

DOCUMENTOS
CRIADOS/ALTERADOS
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UCC da Sertã promove colóquio

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
Conselho de Administração

Revista Amato lusitano

ULSCB-MOD.24.03 – Ofício
ULSCB-MOD.27.02 – Fax
ULSCB-PG.16.03 – Regulamento de registo e controlo informático
biométrico dos horários de trabalho e assiduidade na ULSCB

Revista nº 35 – Janeiro/Abril 2014
Revista nº 36 Maio/Agosto 2014
Revista nº 37 – Setembro/Dezembro 2014
Revista nº 38 – Janeiro/Abril 2015
Normas de Publicação da Revista de Saúde Amato Lusitano

Serviço de Gestão de Doentes
ULSCB-MOD.11.03 – Ofício – Comunicação de Óbito
ULSCB-MOD.19.03 – Guia de Transporte

Gabinete da Qualidade
ULSCB-GQ-MOD.34.01 – Questionário de Satisfação para os
Serviços com Internamento

Comissão de Prevenção e Tratamento de Feridas
ULSCB-CPTF-PI.03.01 – Boas práticas na terapia de feridas por
pressão negativa
ULSCB-CPTF-PI.04.01 – Princípios básicos de preparação do leito
da ferida crónica

GCL-PPCIRA
GCL_PPCIRA-MOD.05.01 – MRSA - Informações aos doentes e
visitas

Comissão de Coordenação da Doação de Órgãos e
Tecidos
ULSCB-CCDOT-MOD.03.02 – Auto de Colheita 2016

Serviço Farmacêutico
ULSCB-SF-PI.16.01 – Procedimento de distribuição tradicional de
medicamentos
ULSCB-SF-MOD.24.01 – Pedido do anel vaginal – medicamento
Circlet (etinilestradiol 0,015 mg e etonogestrel 0,12 mg/24h)
ULSCB-SF-MOD.25.01 – Pedido de consulta farmacêutica –
revisão da medicação
ULSCB-SF-PO.03.01 – Armazéns avançados
ULSCB-SF-PO.04.01 – Circuito interno de pedido de consulta
farmacêutica na UCSB S. Miguel a doentes idosos polimedicados
ULSCB-SF-PO.05.01 – Cedência de anel vaginal – Cuidados
primários

Questionário de satisfação em todos os
Serviços com internamento
Um dos lemas da ULS de Castelo Branco, é de servir cada
vez melhor os seus utentes, respeitando sempre que
possível, as suas necessidades e opiniões.
Neste sentido vai ser distribuído, nesta primeira fase, a todos
os serviços com internamento um questionário de satisfação
a ser entregue a cada utente, no momento da alta.

O entrega do questionário vai iniciar a 1 de Outubro e termina
a 1 de Dezembro para posteriormente ser entregue no
Gabinete da Qualidade para o devido tratamento.
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