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Hospital Amato Lusitano
Quero por este meio aqui exprimir o meu sincero agradecimento
pelo excelente serviço e cuidados de saúde que aqui me foram
prestados, desde o apoio e carinho, ao sério e grande
profissionalismo dos Superiores Técnicos de Saúde, equipa
Médica, equipas de Enfermagem, senhores e senhoras
Auxiliares e Voluntariado.(…)
Resta-me dizer que me orgulho e vou defender o bom nome
desta Unidade Hospitalar da minha capital de distrito.
Vitor Gomes/2017
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Serviço de Cirurgia
O meu nome é Maria Pires, filha de Maria Cardoso, que esteve
hospitalizada na Cirurgia, durante 2 semanas e meio, pelo que
venho agradecer a toda a equipa (…) que prestou cuidados à
minha mãe.
O vosso serviço está de parabéns, continuem porque vale a
pena lutar pelos outros.
Um beijinho meu e de toda a família.
Maria Pires/2017

Serviço de Ginecologia
Ao longo de quase três anos, fui submetida a três intervenções
cirúrgicas e hoje vou sair com a esperança que fique resolvido,
mas não queria ir embora sem antes agradecer a todo o pessoal
que aqui trabalha (…).
No fundo eu queria dizer que todas são especiais e enormes
profissionais e serão sempre lembrados por mim com muito
amor e gratidão, por tudo o que me ajudaram.
Obrigada, por serem tão especiais.
Marta Sousa/2017

O Boletim Informativo não cumpre as regras
do 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 Urgência, Consulta Externa e Serviço de
Obstetrícia
Estou no 6º mês de gravidez e sendo estrangeira, cheguei a
este hospital sem conhecimento dos procedimentos. Fui
prontamente esclarecida na urgência que com muita paciência
me orientaram(…).
Em seguida, e ainda muito nervosa, fui carinhosamente
recebida na Consulta Externa, que resolveu imediatamente o
meu problema, com muita simpatia e sempre com um sorriso.
Por fim, fui encaminhada para a equipa de obstetrícia, onde fui
tratada com muita humanidade(…) Parabéns!.
Karina da Silva/2017

03

Boletim informativo

ULSCB, EPE

Dia Nacional do Doente com AVC
No passado dia 31 de Março, comemorou-se o Dia
Nacional do Doente com Acidente Vascular
Cerebral (AVC).
O AVC é tratável e deve ser encarado como uma
emergência. Por hora, três portugueses sofrem um
AVC, um dos quais resulta em morte. Dos
restantes, metade ficará com sequelas

incapacitantes. O AVC continua a ser a principal
causa de morte e incapacidade no nosso país.
Para assinalar esta data, os profissionais da
Unidade de AVC do Serviço de Medicina Interna,
realizaram durante todo o dia rastreios de saúde
gratuitos na entrada principal do Hospital.
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Medicina Física e de Reabilitação
No passado dia 16 de Fevereiro o Serviço de
Medicina Física e de Reabilitação do Hospital Amato
Lusitano, recebeu o primeiro equipamento de Ondas
de Choque radiais para uso extracorporal.
A terapia por Ondas de Choque é uma técnica
recomendada e validada cientificamente na
intervenção da Fisioterapia em várias doenças do
foro músculo-esquelético, maioritariamente
tendinites e calcificações de tecidos moles.
É a única intervenção conhecida, que de forma não
invasiva diminui as calcificações de tecidos moles.
Este é um equipamento inovador na área da
Fisioterapia sendo o Hospital o único do distrito a
oferecer esta intervenção.
Com esta aquisição, a ULSCB coloca-se na
vanguarda das tecnologias utilizadas em
tratamentos de Fisioterapia, indo ao encontro das
necessidades dos utentes da sua área de influência
contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da
população por ela abrangida.
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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
Serviço de Recursos Humanos:
ULSCB-SRH-MOD.15.01 – Recibo de pagamento

Gabinete da Qualidade
ULSCB-GQ-MOD.34.02 – Inquérito de Satisfação

ULS de Castelo Branco ganha prémio da Missão Sorriso 2016

Pelo terceiro ano consecutivo, a Unidade Local de
Saúde de Castelo Branco, foi contemplada com o
prémio da Missão Sorriso, este ano com o projecto:
"Toca a mexer".
O projeto "Toca a Mexer" pretende reduzir a
morbilidade nos adolescentes a médio e longo
prazo, através de um diagnóstico da população
adolescente com identificação através de um
questionário da forma como os hábitos alimentares
e a atividade física interferem no excesso de peso e
na obesidade.
Visa melhorar a qualidade e quantidade da
atividade física e desportiva dos alunos;
implementar estilos de vida saudáveis; identificar

os alunos com excesso de peso
seguidos em consulta de
obesidade infantil, encaminhandoos para a prática de atividade
física, proporcionar formação
especifica relacionadas com
educação para a saúde e adoção
de estilos de vida saudável na área
de atividade física tendo os pais
como parceiros.
O aumento do consumo de
alimentos ricos em açúcares e
gordura e a diminuição da prática
de exercícios físicos são os principais fatores
relacionados à obesidade infantojuvenil. Em
crianças e adolescentes, a prática de atividade
física, além de combater o excesso de peso e a
obesidade, contribui para o desenvolvimento e
crescimento saudável.
A atividade física é essencial para a saúde e bemestar de todos. Esta constitui um dos pilares para
um estilo de vida saudável em conjunto com uma
alimentação saudável. Evidência científica mostra
que a prática regular de atividade física beneficia
quer física, quer social quer mentalmente toda a
população em geral.
Obrigada a todos pelo vosso voto.

Parceria entre a ULSCB e o Instituto Superior Técnico
O Grupo de Investigação do Instituto Superior
Técnico em Sustentabilidade de Sistemas, propôs
à ULS de Castelo Branco uma parceria de
colaboração, num projeto piloto em Portugal, que
procura retomar o processo de avaliação externa e
independente das entidades públicas de saúde no
âmbito da satisfação dos utentes.
“Este é um projecto duplamente inovador. Por um
lado, pelo facto de nunca antes ter sido aplicado a
um hospital português e por outro pelo facto de ser

aplicado pela primeira vez a uma Unidade Local
de Saúde.”
Assim, será distribuído nos serviços de
internamento um questionário de satisfação para
aos utentes, para determinar quais as áreas
prioritárias de melhoria do ponto de vista dos
utentes
Para mais informações consultar Circular
informativa Nº27 de 22 de março de 2017

