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Ficha
Técnica

Serviço de Psiquiatria
“Quero agradecer a todos. Correu tudo bem.”
Maria de Fátima Morais/2018

“Gostei muito dos cuidados prestados.”
Armindo/2018

“Acho os enfermeiros espetaculares.”
Gilberto Moreira/2018

“No dia que entrei fui bem recebido e atendido. Os auxiliares foram muito
preocupados e atenciosos comigo.
Muito obrigado”

EDIÇÃO

Sérgio Silva/2018

Unidade Local de Saúde
de Castelo Branco

REDACÇÃO

Serviço de Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente (UCIP)
“Lurdes Dias, esposa de Paulo Dias, internado na UCIP , vem manifestar o maior
agradecimento pela forma excelente como toda esta equipa, socorreu e cuidou
minuto a minuto do meu marido.
Estamos muito gratos a toda a equipa médica, enfermagem e pessoal auxiliar, a
todos o nosso bem hajam e que Deus vos dê muita saúde para continuarem a
tratar com o mesmo profissionalismo todos os doentes.
Ao Diretor do Serviço, parabéns pela excelente equipa”.

Gabinete
de Comunicação
e Imagem

Lurdes Leandro/2018

“Um grande agradecimento para os profissionais da UCIP , pelo grande profissionalismo que
todos os dias têm, para fazerem milagres de recuperarem os seus utentes. Obrigada”.
João galego/2018

Unidade de Dor Crónica e Serviço de Nefrologia
“Exma. Equipa que tão bem tratou do meu marido até ao final, onde teve uma

COMPOSIÇÃO
GRÁFICA
Serviço de
Investigação, Formação
e Ensino

PERIODICIDADE

morte santa. Não podia ser melhor e em todos os aspetos.
Faz-me muita falta a sua companhia e sinto muitas saudades mas… quando
penso que eu sempre o tratei com tantos cuidados e carinho e que o fim foi no
excelente Hospital de Castelo Branco fico mais resignada.(…)
Muito obrigada pelas cartas, tão carinhosas, que a Exma. Equipa me enviou.(…)
Mais uma vez muito obrigada por tudo e peço a Deus que tenham saúde e vida
para cumprirem tão nobre missão”.
Manuela/2018

Gabinete do Cidadão
“Vim ao Gabinete do Cidadão, fazer esta reclamação, o qual fui atendida com
muita simpatia (…)
Maria Rosália Pedroso/2018

Mensal

O Boletim Informativo não cumpre as regras
do novo acordo ortográfico.

Serviço de Unidade Administração Citostáticos e Medicina Interna II
“A família de Carlos Correia Vicente vem por este meio agradecer
reconhecidamente a toda a equipa de Medicina Interna II e toda a equipa da UAC,
por todo o profissionalismo, carinho e atenção dedicada ao seu ente querido
durante o período em que esteve internado nesses serviços. A todos o nosso bemhaja.”
Família de Carlos Vicente/2018

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

Serviço de Gastrenterologia
“Por todo o carinho, paciência e dedicação, o meu bem-haja.”
Samuel/2018

Serviço de Oftalmologia
“Chamo-me Klaus Castagnoli e recentemente fui operado pelo Serviço de
Oftalmologia, (…) dando-me a possibilidade de ver, capacidade essa que já tinha
perdido à 15 anos.
De todo o coração, um grande agradecimento.”
Klaus Castagnoli/2018

Obrigado
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Ministro da Saúde visita Hospital
O Hospital Amato Lusitano da Unidade Local de
Saúde de Castelo Branco, EPE recebeu no
passado dia 9 de março a visita do Exmo. Ministro
da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, que
aproveitou para conhecer o Serviço de
Gastroenterologia e as obras de remodelação e

ampliação do Serviço de Urgência.
Foi também durante esta visita que foi assinado
um protocolo de colaboração com o Centro
Hospitalar e Universitário de Coimbra visando a
realização de teleconsultas na área da
Dermatologia
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Inauguração do Gabinete de Medicina Dentária
Decorreu no passado dia 20 de março a
inauguração do Gabinete de Medicina Dentária,
situado no Centro de Saúde de S. Miguel em
Castelo Branco, pelo Secretário de Estado Adjunto
e da Saúde e o Bastonário da Ordem dos Médicos

Dentistas.
Esta iniciativa foi inserida no âmbito das
comemorações do Dia Mundial da Saúde Oral,
com a participação de alunos finalistas da Escola
Alfredo da Mota de Castelo Branco.
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Hospital recebe o Projeto «Conta Comigo»

No âmbito do Dia Internacional das Florestas, que
se assinalou no passado dia 21 de março, o
Hospital Amato Lusitano de Castelo Branco
recebeu crianças do 3º ano da Escola Afonso de
Paiva e do Colégio João de Deus, envolvidas no
projecto “Conta Comigo”.
Este projeto piloto desenvolvido em parceria com o
Centro de Interpretação Ambiental (CIA) de
Castelo Branco, a Câmara Municipal, a Junta de
Freguesia de Castelo Branco e o Parque Natural do
Tejo Internacional, consiste na entrega de uma

árvore e um arbusto, que foi devidamente
plantado num vaso pelas crianças envolvidas no
projecto às entidades convidadas.
A 5 de Junho, Dia da Floresta, as crianças voltarão
ao hospital para monitorizar as duas plantas, "ver
se cresceram e se estão verdinhas" e depois a 23
de novembro, Dia da Floresta Autóctone,
regressam para fazer a plantação definitiva das
duas espécies, de preferência num espaço da
instituição que acolheu as plantas.

DOCUMENTOS
CRIADOS/ALTERADOS
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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
ULSCB-MOD.30.01 - Pedido de Autorização - Utente - Representante Legal
ULSCB-MOD.31.01 - Requisição pessoal de Enfermagem
Serviço de Gestão de Doentes
ULSCB-SGD-PO.01.01 - Atendimento e encaminhamento dos utentes nos períodos de ausência da rececionista no balcão de informações
Serviço de Audiologia
ULSCB-CEXT_AUD-MOD.05.01 - Questionário dos fatores de Alto Risco para a surdez - RANU
ULSCB-CEXT_AUD-MOD.06.01 - Rastreio Auditivo Neonatal Universal - RANU
Serviço de Medicina Interna
ULSCB-MED-MOD.04.01 - Guia de Acolhimento do Serviço de Medicina Interna
GCL_PPCIRA
ULSCB-GCL_PPCIRA-PI.13.01 - Protocolo de utilização de bata de proteção
Serviço de Compras e Logística
ULSCB-SCL-MOD.07.01 - Ficha de abate de equipamento
Serviço de Ginecologia - Obstetricia
ULSCB-GIN.OBST-MOD.03.01 - Declaração de Presença
Serviço Farmacêutico
ULSCB-SF-PI.08.02 - Implementação da Norma 020/2014 da DGS - Medicamentos LASA na ULSCB
ULSCB-SF-PI.14.02 - Procedimento medicamentos alerta máximo
ULSCB-SF-PI.17.02 - Reembalamento em dose unitária de medicamentos sólidos para administração oral
ULSCB-SF-PI.19.01 - Reconciliação Terapêutica no Hospital Dia Oncologia
ULSCB-SF-PI.20.01 - Procedimento de Extravasamento de Citostáticos
ULSCB-SF-PI.21.01 - Procedimento de Monitorização de Fármacos

Unidade de Cuidados na Comunidade de Castelo Branco na
5ª Campanha do Laço Azul
Durante o mês de abril, mês da
prevenção dos maus tratos na infância
vão ser efetuadas atividades de forma a
dar relevância a esta problemática em
Portugal.
Nesse sentido a UCC de Castelo
Branco, pelo 5º ano consecutivo, vai
realizar várias iniciativas que
pretendem consciencializar a
comunidade para o seu papel na
prevenção dos maus tratos na infância,
sensibilizando e alertando a
comunidade para esta problemática,
distribuindo “laços azuis” e flyeres, à
comunidade/entidades de Castelo Branco.
Integrada no Programa Nacional de Saúde
Escolar, irão desenvolver-se em parceria com o
Centro Social Padre Redentoristas as seguintes

atividades:
- 3 de abril será contada a história do
“laço Azul”;
- 4 de abril os alunos irão fazer o “Laço
Azul”, e distribui-lo à população;
- 18 de abril exposição na capela do
Colégio Nossa Senhora do Rosário do
Centro Social Padre Redentoristas, dos
trabalhos elaborados pelos alunos e
entrega de prémios simbólicos ao
primeiro classificado de cada categoria;
- 27 de abril, caminhada com as
crianças da escola, desde a Rua
Conselheiro de Albuquerque, até ao
Campo Mártires da Pátria, onde será efetuada,
uma coreografia com construção do laço azul
humano.
Fonte: Coordenadora da Unidade de Cuidados na Comunidade de Castelo Branco, Maria Odete
Ribeiro Coelho Vicente
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Farmacêuticos dos Cuidados de Saúde Primários
reuniram em Marvão
Os farmacêuticos que trabalham nas
Administrações Regionais de Saúde (ARS) e nas
Unidades Locais de Saúde (ULS) estiveram
reunidos em Marvão, para participar no Encontro
Nacional dos Serviços Farmacêuticos dos
Cuidados de Saúde Primários 2018.
Sob o lema da “Qualidade e Segurança para o
Doente”, foram apresentadas experiências,
projetos e novos serviços desenvolvidos nestas
unidades, que se traduzem em importantes ganhos
para os doentes, e que estimulam a ligação com os
colegas farmacêuticos comunitários e
hospitalares.
O programa contemplou espaços para
apresentação de novos projetos, como foi o caso
da Consulta Farmacêutica na ULS Castelo Branco,
apresentado pela farmacêutica, Dra. Maria do
Carmo
Em análise durante o evento estiveram também as
responsabilidades das Comissões de Farmácia e
Terapêutica (CFT) das ARS e os contributos dos
farmacêuticos que integram estas estruturas para
os processos de contratualização com os
agrupamentos de centros de saúde e hospital,
essencialmente pelo seu profundo conhecimentos
sobre o uso de medicamentos nos cuidados de
saúde primários.

Dia da Mulher
No âmbito das Comemorações do dia da Mulher, a
UGT de Castelo Branco visitou o Serviço de
Obstetrícia/Ginecologia do Hospital e num gesto
simbólico, presenteou todas as mulheres do

Serviço bem como todas as mães que tinham
dado à luz mais um pequeno ser, frágil, dócil e a
precisar de todo o Amor do Mundo.
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Formação sobre a utilização de extintores
A Unidade de Segurança Higiene e Risco Geral
levou a cabo no passado dia 23 de fevereiro, uma
formação juntamente com os colaboradores da
Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT)
de Castelo Branco e da Covilhã, sobre a utilização
de extintores no âmbito da segurança contra
incêndios.

Esta ação pretendeu dotar os colaboradores das
competências adequadas para a correta e rápida
intervenção no combate ao fogo através da
utilização de equipamentos portáteis, bem como
os aspetos e técnicas principais do combate a
incêndio com extintores.

Formação do Programa POISE para o mês de maio
14

Precauções Básicas de controle de Infeção
nas Unidade de Saúde

CS SERTÃ

18

Processo de Tomada de Decisão e Ética no
Fim de Vida

HAL - ULSCB

24

Controle de Infeção nas Unidades de Saúde

CS IDANHA
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Prevenir e Intervir na Perda

HAL - ULSCB

