Conferência Internacional do Aleitamento Materno 2014

A Comissão Nacional Iniciativa Hospitais Amigos dos Bebés/UNICEF vai organizar no dia 3 de outubro a sua
Conferência Anual de Aleitamento Materno e no dia 2 uma reunião sobre hospitais amigos dos bebés.
Esta Conferência abordará vários temas, dos quais destacamos “A Acreditação das Unidades de Saúde como
Amigas dos bebés – um percurso a percorrer” e “Parentalidade, Leite Materno e a lei em Portugal”.
Para consultar mais informação clique Aqui

I Jornadas de Gastrenterologia para a Medicina Geral e Familiar

O Centro Hospitalar Barreiro Montijo, EPE realiza as I Jornadas de Gastrenterologia para a Medicina Geral e
Familiar, organizadas pela valência de Gastrenterologia, no dia 10 de outubro, no auditório do Hospital de
Nossa Senhora do Rosário - Barreiro.
Neste evento serão abordadas várias temáticas relacionadas com o refluxo gastro esofágico; Helicobacter
pylori; cancro coloretal; a síndrome do intestino irritável; a importância da consulta de enfermagem em

Gastrenterologia; doença inflamatória intestinal e doença hepática.
O evento destina-se aos médicos de Medicina Geral e Familiar e tem como objetivos abordar temáticas da área
da Gastrenterologia e Hepatologia em que a Medicina Geral e Familiar pode ter um papel importante no
diagnóstico e manejo antes de referenciar ao especialista e no rastreio de doenças do foro gastrenterológico.
Saiba mais Aqui

Centro Hospitalar Barreiro Montijo realizou uma Semana de Ocupação de Tempos
Livres

O Centro Hospitalar Barreiro Montijo, EPE organizou mais uma semana de ocupação dos tempos livres para
os descendentes dos funcionários. Entre os dias 25 e 29 de agosto, 42 crianças e jovens, com idades
compreendidas entre os 7 e os 13 anos, assistiram e participaram em inúmeras acções, vivenciando novas
experiências e adquirindo conhecimentos úteis para o futuro.
Este evento, realizado sem encargos para a Instituição, só foi possível com a colaboração de várias entidades
externas a quem o Conselho de Administração do CHBM agradece publicamente: Bombeiros Voluntários do
Pinhal Novo, Bombeiros Voluntários de Alcochete, Proteção Civil de Setúbal, PSP do Barreiro.
Saiba mais Aqui

É possível ensinar o cérebro a preferir comida saudável

Pode ser possível treinar o cérebro de forma a ensiná-lo a preferir refeições saudáveis e baixas em calorias em
detrimento de "fast-food" e de uma alimentação prejudicial para o organismo.
A conclusão é de um novo estudo norte-americano, desenvolvido pela Universidade de Tufts e pelo Hospital de
Massachusetts cujos resultados foram publicados esta segunda-feira na revista científica Nutrition&Diabetes.

A investigação, coordenada por Susan B. Roberts, professora de Ciências da Nutrição, indica que há hipótese
de reverter o poder"viciante" da comida rápida e, ao mesmo tempo, de aumentar a preferência de cada um
face a alimentos bons para a saúde.
Saiba mais em Boas Notícias

1ª Conferência de Enfermagem de Saúde Mental na Infância e Adolescência

Realiza-se nos dias 2 e 3 de outubro, na sala de conferências do CHLC–Hospital Dona Estefânia a 1ª
Conferência de Enfermagem de Saúde Mental na Infância e Adolescência.
Entre outros, estes são alguns dos temas que serão abordados:
 Agressividade, violência e amor na vida da criança
 Comportamentos suicidários e autolesivos
 Intervenção com famílias e crianças da 1ª infância à adolescência nas equipas comunitárias, nos
hospitais de dia e no internamento

Inscrições e mais informação: Aqui

Lei sobre Cuidados de Saúde Transfronteiriços entrou em vigor a 1 de
setembro

A Lei n.º 52/2014, procede à transposição da Diretiva n.º2011/24/UE relativa ao acesso a cuidados de
saúde transfronteiriços, e entrou em vigor a 1 de setembro de 2014.
A Diretiva tem como objetivos:




Estabelecer regras destinadas a facilitar o acesso a cuidados de saúde transfronteiriços seguros e de
elevada qualidade na União;
Assegurar a mobilidade dos doentes de acordo com os princípios estabelecidos pelo Tribunal de
Justiça;
Promover a cooperação entre os Estados-Membros em matéria de cuidados de saúde.

A procura de cuidados de saúde é efetuada por iniciativa do doente.
No âmbito da transposição da diretiva existem cuidados de saúde sujeitos a autorização prévia, que estarão
definidos numa portaria a publicar imediatamente após a entrada em vigor da Lei n.º 52/2014.
A Lei de transposição identifica o procedimento para pedido de autorização prévia e pedido de reembolso para
os cuidados prestados fora do território nacional.
A Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. é o ponto de contacto nacional para o continente, existindo
um ponto de contacto nacional distinto para cada uma das Regiões Autónomas.
A partir de 1 de setembro, da data de entrada em vigor da Lei n.º 52/2014, será possível consultar o Portal da
Diretiva (http://diretiva.min-saude.pt).

Saúde: Pacemaker inovador funciona sem bateria

O inovador dispositivo obtém energia a partir de movimentos cardíacos pelo que não precisa de bateria
elétrica. O novo aparelho cardíaco foi apresentado no Congresso da Sociedade Europeia de Cardiologia (ESC),
no passado domingo.
Adrian Zurbuchen, especialista em cardiologia, inspirou-se no mecanismo dos relógios automáticos e
desenvolveu um método no qual o aparelho aproveita o batimento cardíaco como fonte de alimentação.

Saiba mais em Boas Notícias

O Observatório Regional de Apoio ao Sistema Sim Cidadão, durante o mês de agosto
de 2014, monitorizou a inserção de 140 elogios nas Unidades Hospitalares e 19
elogios nos Agrupamentos de Centros de Saúde da Região de Lisboa e Vale do Tejo.
A Unidade de Saúde Familiar (USF) Almeida Garrett, do Agrupamento de Centros de Saúde da Lezíria, recebeu,
no dia 14 de agosto, o elogio assinado pela utente Marta Couto, que destacou o excelente atendimento
prestado.
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