ARSLVT disponibiliza novo Portal

Está disponível, desde dia 1 de julho, o novo Portal da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do
Tejo (ARSLVT). O Portal, com um novo design e apresentação da informação de forma mais apelativa, está
centrado em torno de 5 grandes áreas de atuação da ARSLVT: Cuidados de Saúde Primários, Cuidados
Hospitalares, Cuidados Continuados Integrados, Comportamentos Aditivos e Dependências e Rede de
Prestadores Convencionados.
Com diversas funcionalidades novas, o novo Portal pretende promover uma maior interactividade com os
utentes e facilitar o acesso à informação.
Visite o novo Portal aqui

ERS | Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral

A Entidade Reguladora da Saúde (ERS) acaba de divulgar os resultados
de um estudo nacional sobre o acesso, concorrência e qualidade do
Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral (PNPSO). A análise
efetuada pelos seus técnicos fundamentou a afirmação de que a

criação do programa significou um incremento da cobertura dos
cuidados de saúde publicamente financiados, contribuindo para o
atributo da generalidade do SNS e sendo considerado um importante
fator de melhoria do estado de saúde da população.
Os resultados referentes à ARSLVT revelam a crescente consolidação de uma estratégia regional com
características muito próprias, que parece adequada, conforme informação explícita dos seus responsáveis
locais. Assim, no inquérito efetuado aos Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) da nossa Região de
Saúde, 87% dos responsáveis consideram que a informação prestada com vista à operacionalização do
programa é adequada e 80% entendem que os grupos populacionais mais vulneráveis constituem a sua
população beneficiária.
Saber mais no Portal da ARSLVT

DESTAQUE
ARS´s reunidas em Lisboa

A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), recebeu durante os dias 3 e 4 de Julho
os representantes das 4 Administrações Regionais de Saúde (Norte, Centro, Alentejo e Algarve). O encontro
promovido teve por objectivo reunir os diversos intervenientes e discutir temas transversais no âmbito da
saúde, partilha de experiências e alinhamento de estratégias conjuntas para o futuro.
O encontro contou com a presença do Senhor Ministro da Saúde, Paulo Macedo, e dos Secretários de Estado
da Saúde, Fernando Leal da Costa e Manuel Teixeira. Representantes de outros organismos do Ministério da
Saúde entre eles a Direção Geral da Saúde, os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde e a Administração
Central do Sistema de Saúde, marcaram igualmente presença nesta iniciativa.

Chefias do CHO recebem formação na Escola de Sargentos do Exército
No final de maio de 2014 decorreram as últimas aulas práticas do curso de
formação em liderança para as chefias do Centro Hospitalar do Oeste (CHO),
lecionado durante o mês de maio pela Escola de Sargentos do Exército (ESE) das

Caldas da Rainha.
Cerca de 70 diretores, chefes, coordenadores e responsáveis pelos serviços do CHO participaram na
formação teórico-prática sobre liderança transmitidos por formadores da ESE. A formação incluía vários
desafios de grupo, especificamente delineados para esta formação, com o objetivo de fortalecer o espírito de
equipa e a capacidade de coordenação e liderança de cada um.
Os formandos tiveram oportunidade de aprender, ao longo de 15 horas de formação teórica, conteúdos
sobre três grandes temas: liderança, comunicação e desenvolvimento de equipas eficazes. Equitação,
armamento e tiro, orientação e navegação no terreno, educação física militar e atividades de team building
foram provas que as chefias do CHO tiveram de superar ao longo da formação prática do curso. Por outro
lado, alunos e formadores da ESE têm a oportunidade de frequentar uma das oito sessões de formação em
suporte básico de vida dadas por enfermeiros do CHO com formação em emergência pré-hospitalar. Estas
sessões permitem aos participantes adquirir competências que lhes podem vir a ser úteis em situações
emergentes, decorrentes do exercício das suas funções enquanto militares ou civis.
Consultar mais informação no Portal do CHO

Hospital Garcia de Orta e Imagina celebram protocolo que potencia a Comunicação
Alternativa no serviço hospitalar

O Hospital Garcia da Orta e a Imagina assinaram ontem um protocolo que permitirá ao hospital dispor de
melhores recursos ao nível da comunicação alternativa, facilitando a comunicação entre profissionais e
utentes, em particular aqueles que estão inibidos de comunicar verbalmente.
Este protocolo permitirá à Imagina testar, validar e melhorar as suas mais recentes aplicações para
dispositivos móveis, nomeadamente Vox4all, myHealthPass e Oscar Feels.
Mais informação no Portal do HGO

Portuguesa desenvolve novo ferro para combater anemia

Um novo tipo de ferro, desenvolvido no laboratório da investigadora portuguesa Dora Pereira, em
Cambridge, Inglaterra, foi premiado pela Sociedade Real de Química britânica, pelo potencial de revolucionar
o combate à anemia. O novo composto, desenvolvido no laboratório da portuguesa, líder de equipa no
Conselho de Pesquisa Médica (Medical Research Council), pretende ser mais eficaz e ter menos efeitos
secundários do que os suplementos de ferro actualmente usados no combate à anemia.
Saiba mais em Boas Notícias

Elogios
A Unidade de Saúde Familiar (USF) Global, do Agrupamento de Centros de Saúde Oeste Norte, recebeu, no
dia 2 de Junho, o elogio assinado pela utente Alice Maria Paulo, que destacou a melhoria contínua
implementada na Unidade de Saúde e o excelente atendimento prestado.
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