28 Fevereiro 2017

BOLETIM INFORMATIVO
U n i d a d e L o c a l d e S a ú d e d e C a s t e l o B r a n c o , E P E

02

Boletim informativo

ULSCB, EPE

Serviço de Obstetrícia

Ficha
Técnica
EDIÇÃO
Unidade Local de Saúde
de Castelo Branco

“ A vida é um Dom de Deus”
Para que esse Dom se realize é necessário também a ajuda humana. Essa ajuda nós
encontramos junto da fantástica equipa da Maternidade deste Hospital.
(…) serve para agradecer a toda a equipa, sem excepção, a sua ajuda e disponibilidade
prestados à Esperança e aos seus pais aquando do seu nascimento. (…) que em 2017
haja muita esperança, Paz, Amor, Saúde e que todos os sonhos se tornem realidade.
Sara, Paulo e Esperança/2017

Olá, eu sou a Constança, a bebé da orelha dobrada como fiquei conhecida no serviço de
Obstetrícia.
Sou filha da Célia e do Ricardo, e vimos agradecer todo o apoio, dedicação,
compreensão, amizade e amor que nos deram ao longo dos 6 dias, que eu e a minha
mamã estivemos internadas.
Os nossos agradecimentos vão para todo o serviço de Obstetrícia, sem nenhuma
excepção.
Não esquecer as senhoras do refeitório
Fomos para casa de coração cheio de saudades e muito apertadinho!
Constança, Célia e Ricardo/2017

REDACÇÃO
Gabinete
de Comunicação
e Imagem

Serviço de Urgência / Serviço de Medicina
Vimos apresentar os nossos maiores e mais sinceros elogios e um profundo
agradecimento pela forma como o meu pai foi tratado, quer na urgência, quer no 7º piso,
por todos os profissionais (sem excepção). A forma humana, carinhosa, muitíssimo
profissional, deixou-nos bastante sensibilizados e estamos convictos de que o meu pai
teve o melhor tratamento, equiparado aos melhores estabelecimentos de saúde de
qualquer parte do mundo, quer público, quer privado (…)
Carlos Moura/2017

COMPOSIÇÃO
GRÁFICA
Serviço de
Investigação, Formação
e Ensino

Serviço de Urgência
Venho agradecer a toda a equipa do Serviço de Urgência que se encontrava de serviço
na noite 12/01/2017, a forma como receberam a minha mãe, que viria a falecer mais
tarde.
Quero agradecer também todo o apoio que me foi dado a mim e à minha irmã.
Obrigado
Maria Lurdes Soares/2017

Serviço de Pediatria
PERIODICIDADE
Mensal

Venho agradecer a toda a equipa do Serviço de Pediatria, por toda a atenção, carinho,
dedicação, compreensão e pelo excelente profissionalismo. Foram todos incansáveis e
dedicados. Souberam respeitar e motivar.
Obrigado(…)
Sorte e sucesso para todos.
J. Raquel Chambino/2017

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

Nesta hora tão difícil que estou a passar, não poderia deixar de agradecer a toda a
equipa de Pediatria, o apoio que me estão a dar, desde a noticia trágica da morte dos
meus pais. Nunca me deixando sozinha e sempre apoiando e reconfortando os meus
familiares mais directos.
Muito obrigada.
Maria Lurdes Soares/2017

Serviço de Medicina / Serviço de UAC
Em meu nome pessoal e dos familiares de Joaquim Correia, venho agradecer à médica,
equipas de enfermagem, assistentes operacionais e assistentes técnicas dos Serviços
de UAC e Medicina, o modo como cuidaram do nosso ente querido, quando da sua
passagem por estes serviços.
Obrigada.
Tesesa Barata/2017

Unidade de Dor Crónica e Medicina Paliativa
Venho por este meio agradecer todo o apoio que me deram sempre que o solicitei e
agora neste momento tão difícil que estou a passar.
O meu muito Obrigado.
Maria Lurdes Soares/2017
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Santa Casa da Misericórdia canta as Janeiras
O Grupo da Santa Casa da Misericórdia de Castelo
Branco, deslocou-se no passado dia 25 de Janeiro,
ao átrio do Hospital para cantar as Janeiras.
Foram perto de 40 elementos, desde crianças,
utentes e funcionários, que alegremente cantaram
e tocaram músicas alusivas às Janeiras.
A assistir a esta cerimónia estiveram presentes os

membros do Conselho Administração, bem como
muitos colaboradores da Instituição.
No final, o Conselho de Administração agradeceu
a presença de todos e ofereceu um pequeno
lanche.
A todos muito obrigado.
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Jornadas

DA QUALIDADE
Presidente das Jornadas: Dr Vieira Pires

9.00
Abertura do Secretariado e
distribuição de documentação

9.30
Qualidade em Saúde: definição e implementação
- Os diferentes referenciais normativos
Professor Doutor Luís Lourenço
(Departamento de Gestão e Economia da UBI)

10.00
Qualidade no SNS: conceitos,
desafios e perspetivas
Direção Geral da Saúde

10.30
Intervalo para café

11.00
Qualidade e segurança nos Cuidados
Saúde Primários

Dra Laura Marques
(Coordenadora do Modelo de Acreditação do Ministério da Saúde)

11.30
Qualidade e segurança do doente em
Cuidados Paliativos
Dra Edna Gonçalves
(Presidente da Comissão Nacional dos Cuidados Paliativos)

12.00
Sessão Solene de abertura das Jornadas
com a assinatura pública do protocolo entre
a Comissão Nacional dos Cuidados Paliativos
e a ESALD.

13.00
Almoço

15.00
Liderança, estratégia e inovação na base
da qualidade
Enfa. Paula Pinto Ferreira
(Auditora da Qualidade do CHTV)

15.30
Avaliação da qualidade em saúde, uma
abordagem multidimensional
Dra Susana Vaz
(Coordenadora da Unidade da Qualidade da ERS)

16.00
A qualidade direcionada aos prestadores
de cuidados de saúde
Dr. Manuel Oliveira
(Administração Regional da Saúde Centro, IP

16.30
Encerramento
Moderador das Jornadas
Professor Doutor Manuel Nunes

(Responsável do Gabinete da Qualidade da ULSCB)

O protocolo será assinado
na presença de S. Ex.ª o Assessor do
Secretário de Estado da Saúde

24 de Fevereiro 2017
Auditório do Instituto Politécnico de Castelo Branco
Inscrições* através do site da ULSCB
www.ulscb.min-saude.pt
*Inscrições até dia 19 de Fevereiro de 2017

Organização:

SIFE
Gabinete da Qualidade
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3º aniversário da UCC de Castelo Branco
A Unidade de Cuidados na Comunidade de Castelo
Branco (UCCCB), comemorou o seu terceiro
aniversário no dia 3 de Fevereiro de 2017.
Nesse sentido, os colaboradores da UCCCB
estiveram presentes no Campo Mártires da Pátria
em Castelo Branco entre as 9 horas e as 16 horas,
onde efectuaram várias intervenções integradas
nas comemorações, nomeadamente: ações de
educação para a saúde, monitorização da tensão
arterial e glicemia, gestão do regime terapêutico e
distribuição de flyers à comunidade.
Fonte: A Coordenadora da Unidade de Cuidados na Comunidade de Castelo Branco
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Projecto Viver Melhor
No âmbito do projeto Viver Melhor, decorreu em
colaboração com a UCC da Idanha a Nova, o
rastreio de obesidade aos alunos do 3º ciclo, nas
escolas da cidade de Castelo Branco e Idanha a
Nova, bem como a avaliação do perímetro
abdominal, tensão arterial e glicemia aos alunos do
7º ano. Estes rastreios decorreram entre os meses
de Novembro e Janeiro de 2017.
Para tal, foram utilizados o material
antropométrico, ganho pelo prémio missão
continente, seguindo este as normas da ISO, que
permitiu ao profissional de saúde obter os dados
mais fidedignos, bem como o seu fácil
manuseamento nas deslocações às escolas.
Após a sua avaliação, os alunos em situação de
obesidade, foram encaminhados para a consulta
de obesidade, realizada no centro de saúde S.
Tiago de Castelo Branco e os que apresentaram
excesso de peso foram encaminhados para a
consulta de enfermagem / aconselhamento
dietético, na Consulta Externa do Hospital.
Sempre que seja detectado algum problema que

necessite de especialidade, os alunos são
encaminhados para a consulta de Pediatria ou
mesmo para o hospital Pediátrico. Na UCC de
Idanha a Nova é a equipa da UCC que gere o
encaminhamento dos alunos com excesso de
peso.
Também no decorrer do rastreio, é solicitado ao
aluno o preenchimento de um questionário, onde
refere os hábitos alimentares que tem e os
conhecimentos que possui sobre os hábitos e
estilos de vida saúdável.
Após a colheita dos dados e tratamento dos
mesmos, é efetuado um relatório que é enviado ao
Conselho de Administração da ULSCB.
Este projeto teve inicio em 2011, com a
colaboração estreita da Unidade de Saúde
Pública de Castelo Branco e começou em cinco
escolas desta cidade. Este ano foi possível alargar
o projeto a toda a área de abrangência da ULS,
aguardando-se que seja possivel efetuar a
avaliação dos alunos noutras escolas nas quais
esta equipa ainda não conseguiu chegar.
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Higienista Oral na promoção do sucesso Escolar
Iniciou no dia 21 de Novembro/2016 o projecto
“Promoção do Sucesso Escolar do Médio Tejo –
Correcção da Acuidade Visual e Auditiva no Préescolar/aplicação de vernizes de flúor”. Este
projecto é coordenado pela Comunidade
Intermunicipal do Médio Tejo e conta com o
envolvimento de diversos parceiros
nomeadamente ACES do Médio Tejo, Centro
Hospitalar do Médio Tejo, Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, Unidade Local
de Saúde de Castelo Branco, Direcção de Serviços
de Educação da Região Centro e Direcção de
Serviços de Educação da Região de Lisboa e Vale
do Tejo e Universidade da Beira Interior.
Este projeto tem como objetivo promover a
identificação e correção de eventuais problemas
de acuidade visual e auditiva das crianças,
susceptíveis de interferirem negativamente no
processo de aprendizagem. No âmbito deste
projeto, uma equipa de técnicos especializados
(optometristas e audiologistas) irão deslocar-se às
escolas da região, para a realização de exames de
rastreio visual e auditivo aos alunos do ensino préescolar (5 anos), promovendo o tratamento e a
reabilitação de todos os que necessitam, e
contribuindo para a melhoria da saúde e promoção
do sucesso educativo no Médio Tejo. A aplicação

de verniz de flúor será feita aos alunos de 4, 5 e 6
anos, por um técnico especializado (higienista
oral), que frequentem o Pré-escolar como medida
de prevenção da cárie dentária.
A Higienista Oral da Unidade Local de Saúde de
Castelo Branco, colaborou com o ACES Médio
Tejo em dois dos concelhos da zona, Abrantes e
Torres Novas, onde foram aplicados vernizes a
cerca de 150 crianças em cada Concelho.
No dia 10 de Janeiro de 2017 foi a altura da equipa
do Médio Tejo se deslocar ao Concelho de Vila de
Rei. Foram observadas todas as crianças de 5
anos dos dois jardins-de-infância da localidade,
pelas audiologistas e optometristas.
Na área de Higiene Oral foram aplicados vernizes
de flúor a 44 crianças, de 4, 5 e 6 anos de idade
dos dois infantários de Vila de rei. Esta aplicação
será repetida a cada 6 meses. Este projecto vai ser
alargado ao Concelho da Sertã, em data a definir,
onde vão ser abrangidas pela aplicação de verniz
de flúor cerca de 195 crianças.
Fonte: Dra. Graça Moura, Higienista Oral da ULSCB

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
ULSCB-SRH-MOD.13.01 – Processo de Sindicância
ULSCB-SRH-MOD.14.01 – Processo de Inquérito

Serviço Farmacêutico
ULSCB-SF-PI.18.01 – Procedimento de Armazenamento dos
Medicamentos nos Serviços Farmacêuticos

Gabinete de Codificação e Auditoria Clínica
Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente
ULSCB-UCIP-PI.12.01 – Composição dos carros de emergência –
Centros de Saúde

ULSCB-MOD.01.03 – Folha de Codificação – Ambulatório
ULSCB-MOD.01.03 – Folha de Codificação – Internamento
ULSCB-MOD.01.03 – Folha de Codificação – Dispositivos
Médicos

Segurança e Higiene no Trabalho
Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente

ULSCB-SHT-PI.02.01 – Acidentes de trabalho

Serviço de Recursos Humanos
ULSCB-SRH-MOD.11.01 – Processo Disciplinar
ULSCB-SRH-MOD.12.01 – Processo Disciplinar Especial de
Averiguações

Relatório anual EEMI 2016
Indicadores Assistenciais EEMI 2013
Indicadores Assistenciais EEMI 2014
Indicadores Assistenciais EEMI 2015
Indicadores Assistenciais EEMI 2016

ULS de Castelo Branco participa no
1º Congresso Internacional da Criança e do Adolescente
O 1st International Conference on
Childhood and Adolescence (ICCA)
foi organizado pela secção de
Pediatria Social do SPP e
eventQualia, onde teve o apoio da
Sociedade Portuguesa de Pediatria
e a Associação Portuguesa de
Sociologia e teve como objectivo
primordial a promoção do diálogo
sobre as questões sociais da
infância.
O ICCA procurou, sobretudo,
proporcionar um encontro entre o
saber e o saber-fazer, que se
traduziu, seguramente, numa
oportunidade única para
Profissionais das diversas áreas
relacionadas com a infância,
contanto com a participação do Dr.

Mário Cordeiro, Professor Carlos
Neto e ainda o Dr. Nick Spencer.
Neste âmbito a Doutora Inês
Barroso, do Serviço de Pediatria da
ULSCB, apresentou um Poster
Científico com o Tema "O Educador
de Infância e a Brincadeira
Pedagógica como terapia à Criança
Hospitalizada" onde com esta
investigação verificou-se que a
presença dos Educadores de
Infância no âmbito hospitalar tornase inusitadamente importante a
nível pedagógico e social assim
como para o bem-estar das crianças
hospitalizadas, ajudando-as a
relativizar o internamento e
adaptando-as de forma lúdica ao
próprio serviço.
Fonte: Dra. Inês Barroso

Aposentações
A Unidade Local de Saúde de Castelo Branco agradece…
…Pelos anos de trabalho, grande empenho e forte dedicação aos seguintes colaboradores:
Janeiro 2017
Maria do Céu Lourenço Pires - Assistente Operacional

