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Serviço de Obstetrícia
A Maria Clara nasceu no dia 28 de Outubro, no Serviço de Obstetrícia do
Hospital Amato Lusitano. Recebemos dos senhores Enfermeiros que
estiveram de serviço, toda a atenção, cuidados e simpatia que podíamos
desejar. Toda a equipa foi inesquecível.
Agradecemos também ás Auxiliares, que foram sempre prestáveis. Ficamos
com a melhor impressão possível e estamos gratos pelo vosso
profissionalismo. Bem-haja por tudo. Aceitem a elevada consideração e estima
destes pais felizes.
Ana Rita e Jean/2016

Unidade Local de Saúde
de Castelo Branco

A Camila ( que nasceu dia 3/11/2016 às 23h04m) quer agradecer a toda a
equipa do Serviço de Obstetrícia/Ginecologia do Hospital, pelo carinho e
preocupação que demonstraram. A mãe e pai também agradecem.
2016

REDACÇÃO
Gabinete
de Comunicação
e Imagem

COMPOSIÇÃO
GRÁFICA
Serviço de
Investigação, Formação
e Ensino

PERIODICIDADE
Mensal

Olá a todos! Agradecemos a todo o Serviço de Obstetrícia e Maternidade do
HAL, o carinho, cuidado e atenção com que receberam o Alexandre.
A mãe e pai estão muito contentes e agradecidos por tudo (…)
Alexandre, Maria Jorge e José Luís/2016

Serviço de Pneumologia / Serviço de Urologia 7 UAC
Na impossibilidade de o fazer pessoalmente, gostaria desta forma agradecer
em meu nome e da minha família, a forma profissional e humana como o meu
sogro foi sempre tratado, durante as várias consultas que assisti, o carinho e
disponibilidade que sempre demostrou para comigo e para o meu sogro.
Fico muito grata e o meu bem haja.
Fernanda Afonso/2016

Serviço de Pediatria
Agradeço a toda a equipa (…), por todo o carinho e profissionalismo
demonstrado ao longo do período de internamento do meu filho.
Foram todos incansáveis e muito pacientes com a situação do meu
pequeno e nunca, apesar do cansaço evidente, nunca se recursaram a
nos presentear com um sorriso e uma palavra de conforto.
Agradecer também à equipa médica por tudo, todos os esclarecimentos
e acompanhamento aos nossos pequenos.
A todos, o meu profundo Bem Haja!
Maria Martins/2016

O Boletim Informativo não adapta o novo
acordo ortográfico.

Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente
O atendimento de toda a equipa da UCIP foi excelente, profissionalmente e nas
relações humanas, durante a permanência do meu pai, neste serviço.
João Garcia/2016

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:

Serviço de Urologia
Fui tratada de forma exemplar e quero agradecer a todo o pessoal deste
serviço, desde médicos, enfermeiros, auxiliares, voluntários, serviço de
alimentação.
O meu obrigado por tudo do fundo do coração.
Manuela Pereira/2016

gabinete.comunicacao@ulscb.min-saude.pt
acgil@ulscb.min-saude.pt
Obrigado

Um agradecimento muito especial à excelente equipa de
enfermagem do serviço de Urologia e auxiliares. Um muito
obrigada pela forma profissional e humana como fui tratada.
Sandra Mendes/2016
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EEMI comemora o seu quarto aniversário
EEMI.
A dinâmica desta equipa passa atualmente
também pela formação aos profissionais de
saúde, sobretudo na melhoria do conhecimento
das técnicas de reanimação cardíaca, pelo que
se encontra em preparação, em articulação com
o Conselho de Administração, um programa de
reequipamento dos Serviços Hospitalares e dos
Centros de Saúde da ULSCB, apetrechando-os
com carros de emergência devidamente
equipados com desfibrilhadores, importantes
para salvar vidas numa primeira resposta em
situações de emergência.

A Equipa de Emergência Médica Intra-Hospitalar
(EEMI) da ULSCB, comemorou no passado dia 02
de Janeiro de 2017 o seu quarto ano de atividade
ao serviço dos profissionais, doentes e visitantes
desta instituição hospitalar.
A EEMI é fruto da ação conjunta entre a equipa
multidisciplinar da Unidade de Cuidados Intensivos
Polivalente (UCIP) e todos os profissionais do HAL.
Esta equipa tem dado uma resposta muito positiva
no tratamento e resolução de situações clínicas
emergentes, ameaçadoras da vida dos utentes,
não só os internados como também aos que por
qualquer outro motivo recorrem ao Hospital Amato
Lusitano.
A funcionar em permanência nas 24 horas do dia, a
EEMI nos seus 4 anos de atividade, atendeu 334
utentes, sendo as situações de paragem cardíaca,
dificuldade respiratória e desmaios as patologias
que mais frequentemente foram atendidas pela
EEMI.
Salienta-se ainda que 108 (32%) pessoas não
estavam internadas no Hospital, ou seja,
recorreram à instituição para visitar doentes
internados ou como utilizadores de serviços
clínicos/ não clínicos, mas que terão sofrido um
episódio de doença súbita, pelo que foram
prontamente assistidos e encaminhados por esta
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Dia Mundial - STOP às Úlceras por Pressão
A Comissão de Prevenção e Tratamento de
Feridas (CPTF) da ULSCB com apoio da ELCOSSociedade Portuguesa de Feridas, associaram-se
no passado dia 17 de Novembro às iniciativas
desenvolvidas por outras entidades, assinalando o
Dia Mundial - Stop às Úlceras por Pressão.
Conscientes de que a ausência de UPP é
considerado um valioso indicador da qualidade dos
cuidados prestados, a CPTF dinamizou uma
sessão/workshop na sala de sessões do HAL,
procurando definir estratégias de melhoria de
saúde e da qualidade de vida daqueles que sofrem
deste problema, considerando a prevenção como
medida prioritária para o seu controlo.
Numa componente teórico-prática, pretendeu-se

sensibilizar os profissionais de saúde, para a
importância de monitorização do risco,
relembrando o cumprimento da norma da DGS
017/2011 para a aplicação da escala de avaliação
de risco em todas as unidades de saúde. Foram
também relembradas intervenções preventivas
básicas, momento que se revelou proveitoso e
enriquecedor, pela partilha de conhecimentos e
experiências.
A CPTF congratula-se com o elevado número de
participantes e forte representação dos Centros
de Saúde, numa dinâmica de partilha que se
pretende profícua.
Fonte: O grupo coordenador da CPTF
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Festa de Natal da Pediatria
Como vai sendo habitual, o Serviço de Pediatria
realizou a sua festa de Natal no passado dia 21 de
Dezembro, com o propósito de alegrar as crianças
internadas nesta quadra natalícia.
Assim, em colaboração com os elementos do

Teatro de Castelo Branco – Vaatão, ofereceramse lembranças, cedidas uma vez mais pela
Fundação Luís Figo, o que originou alguns
momentos de diversão.
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Lançamento do Livro Tótó e Palhinhas no Hotel-de-ficar-bem
São 20 textos curtos, de rima onde as
personagens principais são as crianças
internadas, seus familiares, os colaboradores do
serviço e a dupla das palhaças Tótó e Palhinhas
que são visita habitual na ala de Pediatria.

Decorreu no passado dia 20 de Dezembro o
lançamento do livro, editado em português e inglês,
“Tótó e Palhinhas no Hotel de ficar bem”.
Este projecto teve a parceria do Grupo de Teatro o
Váatão, da ULS de Castelo Branco e da empresa
Dinefer.
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ULS de Castelo Branco recebe exposição
da Associação Portuguesa de Osteogénese Imperfeita
Esteve patente na entrada principal do Hospital
Amato Lusitano, entre os dias 11 e 17 de
Dezembro, uma exposição da Associação
Portuguesa de Osteogénese Imperfeita – APOI,
que teve como objectivo a sensibilização dos
utentes e dos profissionais de saúde sobre esta
doença, bem como a distribuição de folhetos/guias
de informação.
A Osteogénese Imperfeita é uma doença rara,
caracterizada maioritariamente por deformação e
fractura dos ossos, quer espontânea, quer por
traumatismos mínimos, pelo que também é

conhecida por “doença dos ossos de vidro”.
A APOI é uma organização nacional, voluntária,
não lucrativa, recentemente reconhecida como
IPSS, e pretende dedicar-se a ajudar os
portadores de Osteogénese Imperfeita (OI) a
lidarem com os problemas associados à sua
doença.
Os associados são pessoas com Osteogénese
Imperfeita, familiares e amigos, profissionais de
diversas áreas, entre outras pessoas singulares
interessadas em apoiar e colaborar com a
instituição.

Novo Site da ULS de Castelo Branco
Já se encontra disponível o nova página da internet
da ULS de Castelo Branco, elaborada pela SPMS e
comum a todas as ULS nacionais, permitindo uma
melhor visualização/procura por parte dos
utilizadores.
Para aceder utilize o mesmo link:
http://www.ulscb.min-saude.pt/

