ARSLVT reforçou em mais 108 camas os Cuidados Continuados Integrados

A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo tem mais 108 camas de Cuidados Continuados
Integrados, perfazendo um total de 1.632 camas para a prestação deste nível intermédio de cuidados de
saúde e apoio social na Região. Os novos Contratos-Programa, assinados esta semana, foram celebrados
com a Unidade de Cuidados Continuados Integrados (UCCI) Casa de Santa Maria (Associação dos Profissionais
do Hospital de Santa Maria) em Camarate, UCCI LAHGO (Liga dos Amigos do Hospital Garcia de Orta), em
Almada e UCCI Provedor Júlio Freire (SCM do Barreiro).
As Unidades de Internamento de Cuidados Continuados Integrados permitem promover a reabilitação,
estabilização clínica e promoção da autonomia/independência dos utentes; proporcionar cuidados que
previnam e retardem o agravamento da situação de dependência, favorecendo o conforto e a qualidade de
vida e contribuir para a gestão das altas dos hospitais de doentes agudos, permitindo uma utilização dessas
vagas para outro tipo de doentes.
Mais informação no Portal ARSLVT

DESTAQUE
ARSLVT recebe visita de estudantes Americanos

Um grupo de 35 alunos do Programa de Aconselhamento do College of New Jersey (TCNJ) visitou, durante
dois dias, a Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências da Administração
Regional de Saúde de Lisboa. A visita está inserida no Programa de Estudos de Pós-Graduação da TCNJ que
disponibiliza três cursos em Portugal este Verão.
O objectivo deste intercâmbio é comparar, entre Estados Unidos e Portugal, as políticas na área das drogas e
do álcool e conhecer as práticas de prevenção e tratamento. Segundo Mark Woodford, professor do
programa que acompanhou os alunos, “acreditamos que Portugal tem práticas muito inovadoras que estão
bem fundamentadas em políticas de saúde pública e em investigação.” Para além disso, o contacto com
diversos colaboradores do DICAD/ARSLVT permitiu explicitar as políticas e mecanismos que têm vindo a ser
implementados em Portugal o que permite “aos nossos alunos aprender com esta importantes informação
que podem levar de volta para a sua escola e centros clínicos nos Estados Unidos” refere o Professor.
Portal da ARSLVT – Comportamentos Aditivos e Dependências

Organização Mundial da Saúde abre centro regional para resposta a Ébola
Em resposta aos contínuos relatos de novos casos e mortes
atribuíveis à doença do vírus Ébola (EVD) na Guiné, Libéria e Serra
Leoa, o Director Regional da OMS para África, Dr. Luis Sambo,
inaugurou, hoje, o Centro de Coordenação Sub-Regional para a
luta contra a epidemia do vírus Ébola na capital da Guiné-Conacri.
"O Centro vai permitir a monitorização em tempo real das
atividades para combater a epidemia, em colaboração com as
comissões nacionais e as equipas que estão no terreno", disse Dr.
Sambo.
Ver vídeo da OMS sobre Ébola
Mais informação no Portal da OMS

3ª Jornadas USF Parque
A Unidade de Saúde Familiar (USF) do Parque (ACES Lisboa Norte) promove,
com a colaboração do APARECE – Atendimento Jovem, as 3as Jornadas no
dia 24 de outubro, uma iniciativa que decorrerá no anfiteatro do Hospital
Júlio de Matos.
Mais informação no Portal da ARSLVT

Candidaturas Cursos de Especialização em Enfermagem
A Universidade do Minho abriu o período de candidaturas para as vagas
nos Cursos de Pós-Licenciatura de:






# Curso de Pós-Licenciatura de especialização em Enfermagem de
Reabilitação - 30 vagas
# Curso de Pós-Licenciatura de especialização em Enfermagem de Saúde
Materna e Obstetrícia - 20 vagas
Mais informação no Portal da ARSLVT

Simpósio Segurança Alimentar: educar para prevenir | 30 Setembro | INSA
O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP (INSA) vai realizar o
simpósio “Segurança Alimentar: educar para prevenir” para sensibilizar para
as boas práticas de higiene e confeção de alimentos, no sentido de prevenir a
ocorrência de toxinfeções alimentares no domicílio. A gestão da segurança
alimentar visa o consumo de alimentos seguros e o controlo de perigos e
riscos microbiológicos ao longo da cadeia alimentar, incluindo na sua etapa
final, o consumidor.
A investigação do INSA tem evidenciado a existência de más práticas associadas às toxinfeções alimentares
em casa, uma problemática em destaque no dia 30 de setembro, nas instalações do INSA, em Lisboa.
Informação e inscrições no Portal do INSA

Dia Mundial dos Avós | 26 Julho
O Dia Mundial dos Avós celebra-se amanhã, dia 26 de julho, e pretende
homenagear o papel dos avós no seio familiar e na sociedade. Esta data
comemorativa surge também como um tributo a São Joaquim e Santa
Ana, pais de Maria e avós de Jesus Cristo, considerados os padroeiros
dos avós.
Neste dia relembra-se também a importância do envelhecimento ativo, que a Organização Mundial da
Saúde define como o processo de otimização das oportunidades para a saúde, participação e segurança,
para melhorar a qualidade de vida das pessoas que envelhecem.

Elogios
A Unidade de Saúde Familiar (USF) Almeida Garrett, do Agrupamento de Centros de Saúde da Lezíria,
recebeu, no dia 4 de Julho, o elogio assinado pela utente Carmen Filipe, que destacou o trabalho exemplar de
atendimento, cuidado e disponibilidade prestado pelo colaborador de Almoster.

Ana Morais
Assessoria de Comunicação
Email: ana.morais@arslvt.min-saude.pt | comunicacao@arslvt.min-saude.pt | www.arslvt.min-saude.pt |
Telefone: +351 218 424 815/876 Telm: +351 965 249 488/ +351 965 138 945 |
Saúde 24 – 808242424 - o número que o liga à Saúde
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P.
Av. Estados Unidos da América, 75-77
1749-096 Lisboa | Portugal





Antes de imprimir este e-mail pense bem se é necessário fazê-lo. Before printing this e-mail think if it is necessary.

Esta mensagem é confidencial e pode conter informações legalmente privilegiadas. Por favor, não a copie ou divulgue. Se a rec eber por
engano, por favor preserve a confidencialidade, apague-a do seu sistema e informe de imediato o remetente. Obrigado. This message is
confidential and can contain legally privileged information. Please do not copy or disclose its content. If you've received this message by
mistake, please preserve the confidentiality, delete the message from your system and inform the sender immediately. Thank you.

