Centro Hospitalar Lisboa Norte disponibiliza Nº2 da LxNorte News
O Centro Hospitalar Lisboa Norte disponibiliza o número 2 da
LxNorte News, uma publicação que reúne informação sobre a
atividade mais significativa do CHLN no reforço da reputação
da instituição no plano nacional e internacional. Nesta edição
destacam-se algumas das ações que visaram a melhoria do
acesso e da prestação de cuidados no CHLN, bem como outras
que visaram a humanização e a proximidade da instituição à
comunidade onde estamos integrados.
Consultar LxNorte News

Reconhecimento da Qualidade no Serviço Nacional de Saúde – Programa Nacional
de Acreditação em Saúde
A Direção-Geral da Saúde está a organizar uma conferência intitulada
Reconhecimento da Qualidade no Serviço Nacional de Saúde – Programa Nacional
de Acreditação em Saúde que se realizará no dia 26 de setembro, na Sociedade de
Geografia de Lisboa.
Nesta conferência serão aprofundadas as bases do Programa Nacional de Acreditação em Saúde e contará
com os exemplos e as intervenções do Instituto Português da Qualidade, da Direção-Geral SANCO da
Comissão Europeia e da Direção-Geral de Saúde Pública, Qualidade e Inovação (Espanha). A iniciativa é
destinada a todos os profissionais do Serviço Nacional de Saúde: gestores de topo e intermédios dos
estabelecimentos dependentes do Ministério da Saúde, direções clínicas médicas e de enfermagem,
comissões da qualidade e segurança dos hospitais e dos agrupamentos dos centros de saúde, associações de
profissionais de saúde, sociedades científicas e associações de doentes.
Mais informações no Website da DGS e Inscrições Aqui

1º Simpósio Nacional “Promoção de uma Alimentação Saudável e Segura Alimentação Infantil & Contaminantes Químicos”

O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge promove no dia 26
de novembro, em Lisboa, o 1º Simpósio Nacional “Promoção de uma
Alimentação Saudável e Segura - Alimentação Infantil & Contaminantes
Químicos”.
Face à vulnerabilidade específica da população infantil, considera-se da maior pertinência abordar as
questões relacionadas com a presença de contaminantes químicos nos alimentos e o seu potencial impacto
na saúde pública. Neste Simpósio, serão abordadas questões relacionadas com a biodisponibilidade,
toxicidade, ocorrência e avaliação da exposição dos contaminantes químicos nos alimentos, apresentando
como case-study as micotoxinas.
A iniciativa destina-se a profissionais da saúde e da área da segurança alimentar, laboratórios, comunidades
académica e científica, indústria alimentar e da distribuição, bem como todos os interessados na relevância
desta temática.
Mais informação e inscrições no Website do INSA

Ciclo de Conferências sobre Amamentação
Com a participação do pediatra canadiano e consultor internacional de lactação Dr.
Jack Newman, vai realizar-se no mês de setembro de 2014 um ciclo de conferências
sobre Amamentação.
As conferências decorrerão nas seguintes datas e locais:




dia 17, Beja, Instituto Politécnico de Beja,
dia 18, Lisboa, Maternidade Alfredo da Costa e Hospital Fernando da Fonseca
dia 19,Braga, Universidade do Minho.

Mais informação no Website da DGS

Dependências de agosto 2014
A edição de agosto de 2014 da revista Dependências, uma publicação
periódica de conteúdos no âmbito das toxicodependências, já se encontra
disponível.
A nova edição da revista Dependências destaca a entrevista a António Tavares,
Provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto, que falou da importância de
mudar o paradigma da intervenção. O provedor foi convidado de honra no
Primeiro Encontro Nacional das Cooperativas e Instituições Centenárias.
A última edição da revista pode ser consultada Aqui

Reforço dos cuidados paliativos no SNS
Despacho n.º 10429/2014 - equipa intra-hospitalar de suporte em cuidados
paliativos – com inexatidão já retificada.

O Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde determina que os estabelecimentos hospitalares,
independentemente da sua designação, e as unidades locais de saúde, integrados no Serviço Nacional de
Saúde, e classificados nos Grupos I, II, III ou IV, com valências médicas e cirúrgicas de oncologia médica,
devem assegurar a existência de uma equipa intra-hospitalar de suporte em cuidados paliativos (EIHSCP).
Consultar Despacho

Exposição Mariano Silva | Hospital Garcia da Orta
Até ao início de Setembro está patente, no hall principal do Hospital Garcia
de Orta, piso 0, uma exposição de fotografias de Mariano Silva.
A exposição “África e as suas gentes “reflete a sua primeira experiência em
solo africano onde se encontram registados costumes e pessoas no seu
quotidiano.
Mais informação no Website do HGO

Portugueses avançam no combate ao cancro do ovário
Um grupo de investigadores portugueses, do Instituto de Medicina
Molecular de Lisboa, anunciou ter descoberto, numa experiência com
ratinhos, que determinados glóbulos brancos, responsáveis pela
proteção do organismo contra infeções, contribuem para o
desenvolvimento do cancro do ovário, o que poderá conduzir a novas
alternativas terapêuticas.
Bruno Silva-Santos, coordenador da equipa de investigadores, revela que o estudo será publicado na revista
científica internacional Proceedings of the Natural Academy of Sciences, e explica que "a interação entre dois
tipos de células do grupo dos glóbulos brancos", os linfócitos T gama-delta e os macrófagos peritoneais,
"promove o crescimento do cancro do ovário".
Fonte e mais informação no website Boas Notícias

Elogios
O Agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo, recebeu, no dia 25 de Julho, o elogio assinado pelo
utente Manuel Marques, que destacou o atendimento prestado pela equipa da Unidade de Saúde de
Abrantes.
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