ARSLVT recebe distinção de mérito por Desempenho Excelente
A avaliação do desempenho dos Serviços do Ministério da Saúde atribuiu a
distinção de mérito, por Desempenho Excelente, à Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, parecer homologado pelo Secretário de
Estado Adjunto do Ministro da Saúde.
A avaliação atribuída reflecte a superação global dos objectivos propostos, passível de ser atribuída apenas a
três instituições do Ministério da Saúde. Os parâmetros da análise comparativa da avaliação de desempenho
dos serviços centram-se na avaliação do grau de cumprimento dos objectivos, utilização dos meios
disponíveis, evolução da taxa de utilização dos recursos humanos, evolução da taxa de utilização dos recursos
financeiros, análise qualitativa de desempenho, evolução quantitativa de desempenho (2008-2012), evolução
quantitativa de desempenho e análise comparativa de desempenho.
Compete à Direção-Geral da Saúde conduzir a avaliação e emitir parecer com análise crítica da auto-avaliação
constante do relatório de actividades elaborado por cada serviço e organismo do Ministério da Saúde.
Mais informação no Portal ARSLVT

DESTAQUE
Criado Fundo para a Investigação em Saúde
Entra hoje, 11 de julho, em vigor o Decreto-Lei n.º 110/2014,
publicado em Diário da República (DR) que cria, no âmbito do
Ministério da Saúde, o Fundo para a Investigação em Saúde. Este
Fundo visa o fortalecimento das atividades de investigação para a
proteção, promoção e melhoria da saúde das pessoas e, assim, obter
ganhos em saúde.
O Fundo destina-se ao financiamento de atividades e projetos de investigação dirigidos para a proteção,
promoção e melhoria da saúde das pessoas, nomeadamente nas áreas de investigação clínica, investigação
básica e translacional, com potencial interesse clínico ou em terapêutica e investigação em saúde pública e
serviços de saúde, designadamente nas intervenções preventivas e terapêuticas.
Consultar Decreto-Lei 110/2014

Secretário de Estado da Saúde visita Serviço de Urgência Central do CHLN

O Serviço de Urgência Central (SUC) do Centro Hospitalar Lisboa
Norte (CHLN) recebeu, ontem, a visita do Secretário de Estado da
Saúde (SES), Manuel Ferreira Teixeira, convidado pelo Presidente
do Conselho de Administração, Carlos Neves Martins, para
conhecer o investimento efetuado nos últimos meses no SUC.
A intervenção permitiu centralizar fisicamente as especialidades
de Oftalmologia, Otorrinolaringologia e Psiquiatria, uma alteração
funcional traduzível em significativos ganhos em saúde para
utentes e para profissionais, na rentabilização das suas horas de
serviços e alocamento de recursos disponíveis, mas sobretudo na
melhoria clara da acessibilidade e humanização.
Durante a visita foi também apresentado ao SES, pelo Diretor do Departamento de Cirurgia, Mendes de
Almeida, o projeto da Via Verde do Trauma do CHLN. A Via Verde do Trauma irá permitir melhoria de
assistência aos grandes traumatizados e constitui a fase 1 deste novo projeto, objeto de recente deliberação
de aprovação pelo Conselho de Administração.
O CHLN apresenta a situação estrategicamente ideal para poder implementar esta Via Verde, quer em termos
geográficos (acessibilidade rodoviária, heliporto para evacuação de doentes e acesso rápido de toda a área
metropolitana de Lisboa e do sul do país), quer as competências necessárias disponíveis e nos recursos
humanos com a competência adequada – a existência da uma Unidade de Urgência Cirúrgica -, encontrandose apto a conferir uma resposta às necessidades do Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM).
Em 2012, o SUC do CHLN recebeu 1282 grandes traumatizados, o que lhe confere volume para constituir
um Centro de Trauma de nível I (fase 2).

“Diabetes em boa onda” na Praia de Santa Cruz

No dia 5 de julho de 2014, os utentes da Consulta de Diabetes da Criança e do Adolescente do Centro
Hospitalar do Oeste (CHO) participaram numa aula de surf na Praia do Mirante, em Santa Cruz. Crianças e
adolescentes portadores de diabetes tipo 1 praticaram um desporto radical de ondas, ao mesmo tempo que
partilharam experiências num contexto informal e descontraído. Os cuidados a ter antes, durante e após a
prática desportiva pelos jovens portadores de diabetes tipo 1 foram abordados e postos em prática com o
apoio de médicos e enfermeiros do Serviço de Pediatria da Unidade de Torres Vedras do CHO.
A iniciativa foi organizada pela equipa da Consulta da Diabetes da Criança e do Adolescente da Unidade de
Torres Vedras do CHO, cujo principal objetivo foi desmistificar a doença junto dos seus portadores mais
jovens e dos respetivos familiares e amigos, e, ao mesmo tempo, proporcionar a todos um dia diferente com

inúmeros benefícios da prática desportiva.
Consultar mais informação no Portal do CHO

Acreditação|Hospital de Cascais Dr. José de Almeida
O Hospital de Cascais é o primeiro hospital do Serviço Nacional
de Saúde a atingir a acreditação JCI no mais curto espaço de
tempo. A sessão inaugural traduziu o trabalho árduo que os
profissionais da unidade iriam abraçar, o caminho que teriam
que percorrer para alcançar os níveis de qualidade desejados
pelas metas e padrões da JCI.
A Joint Commission Internacional (JCI) é a entidade internacional que acompanha a unidade hospitalar neste
processo de acreditação. Mundialmente reconhecida como a mais importante na acreditação de serviços de
saúde, a JCI atua na melhoria contínua da qualidade dos cuidados de saúde prestados ao utente.
O processo de acreditação permitiu ao Hospital de Cascais alcançar a solidez necessária, uma cultura própria,
um saber avançado de processos nos cuidados de saúde prestados ao doente, de requisitos necessários de
segurança e qualidade da organização, a gestão e segurança dos medicamentos, a comunicação eficaz, a
identificação correta dos doentes, as cirurgias e procedimentos corretos aos pacientes corretos, a redução do
risco de infeções nosocomiais, a redução do risco resultante de quedas, o investimento em formação dos
profissionais, a solidez do trabalho entre equipas que caminham para um objetivo, prestar os melhores
cuidados de saúde pública satisfazendo as necessidades dos utentes da região de Cascais e das 9 freguesias
do Concelho de Sintra na área Materno-Infantil.
Mais informação no Portal do Hospital de Cascais

Caminhar ajuda a reduzir sintomas de Parkinson
Caminhar rápido faz bem aos doentes com Parkinson.
Um novo estudo realizado nos EUA comprovou que esta atividade
ajuda a diminuir os sintomas físicos e psicológicos causados pela
doença. A investigação demostrou que caminhadas regulares
melhoram a função motora, o estado de espírito, o cansaço, a
função cardio-vascular e algumas competências intelectuais
nestes doentes.
Segundo o estudo, após as caminhadas, os participantes melhoraram a função motora em 15%, a atenção e
resposta em 14%, além de terem reduzido o stress em 11% e melhorado a função cardio-vascular em 7%.
Saiba mais em Boas Notícias

Bolsas de Apoio à Investigação para estudantes de doutoramento dos PALOP
A Fundação Calouste Gulbenkian disponibiliza bolsas para apoiar a
elaboração de projetos de investigação no âmbito dos doutoramentos de
estudantes dos PALOP, em universidades fora dos seus países.

As bolsas serão atribuídas a estudantes que realizem o trabalho de campo
nos seus países de origem, nas áreas de Ciências da Saúde, Engenharia do
Ambiente, Engenharia Agrária, Geologia e Minas e Economia.
As candidaturas devem ser apresentadas de 1 de julho a 30 de setembro 2014 (até às 23h59 GMT), através
de formulário online em www.gulbenkian.pt, e acompanhadas dos documentos referidos no regulamento
das bolsas.

Investigador Português distinguido internacionalmente em Cardiologia
Sérgio Batista, investigador português, foi recentemente distinguido no
maior congresso europeu ao nível de Cardiologia, onde apresentou uma
investigação de um novo método de tratamento de enfarte.
Ver Entrevista

O Observatório Regional de Apoio ao Sistema Sim Cidadão, durante o mês de junho
de 2014, monitorizou a inserção de 41 elogios nas Unidades Hospitalares e 10
elogios nos Agrupamentos de Centros de Saúde da Região de Lisboa e Vale do Tejo.

Elogios
A Unidade de Saúde Familiar (USF) S. Domingos, do Agrupamento de Centros de Saúde da Lezíria, recebeu,
no dia 16 de Abril, o elogio assinado pela utente Alzira Almeida, que destacou o excelente atendimento
prestado.
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