Comemorações do 35º aniversário do Serviço Nacional de Saúde
No âmbito das comemorações oficiais desta efeméride, a ARSLVT vai ter várias iniciativas junto da população.
Saiba mais no Portal da ARSLVT

Portugueses descobrem como travar leucemia infantil

Uma equipa de cientistas portugueses descobriu como travar a evolução de um tipo de leucemia que
afeta crianças com frequência por intermédio da utilização de um composto farmacológico, o que
poderá abrir portas ao desenvolvimento de uma terapêutica alternativa à que hoje existe.
O achado é da responsabilidade de um grupo de investigadores do Instituto de Medicina Molecular
(IMM) da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, coordenado por João Taborda Barata, tendo
os resultados do trabalho sido recentemente publicados na revista científica internacional Oncogene.
Saiba mais em Boas Notícias

Conferência «Reconhecimento da Qualidade no Serviço Nacional de Saúde»

Esta Conferência é organizada pela Direção-Geral da Saúde, no cumprimento da sua missão de definição
das condições técnicas para a adequada prestação de cuidados de saúde e de planeamento e programação
da política nacional para a Qualidade no Sistema de Saúde.
Para além de intervenções de fundo do Instituto Português da Qualidade, da Direção-Geral SANCO da
Comissão Europeia e da Direção-Geral de Saúde Pública, Qualidade e Inovação de Espanha, a Conferência
aprofundará os fundamentos do Programa Nacional de Acreditação em Saúde e do modelo em que se
baseia, assim como exemplos da sua aplicação como fator agregador dos Programas que integram o Plano
Nacional de Saúde.
A Conferência destina-se a todos os profissionais do Serviço Nacional de Saúde, principalmente aos
gestores de topo e intermédios dos estabelecimentos dependentes do Ministério da Saúde e, em particular,
às direções clínicas médicas e de enfermagem, às comissões da qualidade e segurança dos hospitais e dos
agrupamentos dos centros de saúde, às associações de profissionais de saúde, às sociedades científicas e às
associações de doentes.
Consulte o Programa da Conferência Aqui
A inscrição na Conferência é realizada exclusivamente Aqui
Saiba mais em Website DGS

Cirurgia de Ambulatório e Medicina Transfusional da Unidade de Torres Vedras do
Centro Hospitalar do Oeste mantêm a certificação

Os Serviços de Cirurgia de Ambulatório e Medicina Transfusional da Unidade de Torres Vedras do Centro
Hospitalar do Oeste (CHO) mantêm a certificação atribuída em agosto de 2013 pela empresa internacional de
certificação Société Générale de Surveillance (SGS).
Este certificado, prova do reconhecimento da qualidade destes dois serviços, representa mais uma etapa

atingida pelo CHO, de um percurso rumo à excelência na prestação de cuidados de saúde diferenciados aos
utentes da região Oeste.
A manutenção desta diferenciação vem também confirmar e reforçar a posição de compromisso das equipas
de trabalho do CHO para com a satisfação dos utentes, através de um exercício cada vez mais qualificado de
toda a actividade assistencial.

IIª Reunião da Secção de Pediatria Social - “Crise e Oportunidades na Saúde”

"Crise e Oportunidades na Saúde" é o tema a ser debatido na II Reunião da Secção de Pediatria Social que vai
ter lugar no anfiteatro do Hospital Fernando Fonseca no próximo dia 19 de Setembro (sexta-feira).
Organizado em parceria pela Secção de Pediatria Social da Sociedade Portuguesa de Pediatria e pelo Núcleo
Hospitalar de apoio a Crianças e Jovens do HFF, esta reunião vai trazer ao hospital algumas das mais
destacadas figuras nacionais na área da Pediatria Social, das quais se destacam a Dra. Maria de Lurdes Torre
(HFF), Dra. Helena Isabel Almeida ( HFF ), Dra. Dulce Rocha (Instituto de Apoio á Criança), Dr. Mário Cordeiro
(Pediatra), entre outros.
Desde a abordagem dos profissionais sobre os Riscos na Escola, na Família e na Saúde à procura de
oportunidades na crise para melhorar a intervenção social das crianças e jovens, esta reunião de âmbito
nacional pretende constituir-se como um ponto de partida para o debate sobre a forma de melhor
acompanhar crianças e jovens em risco.
Consulte o programa Aqui

Roteiro para escalar resposta internacional ao surto de Ébola na África Ocidental

A OMS emitiu um roteiro para orientar e coordenar a resposta internacional ao surto da doença vírus
Ebola na África Ocidental. O roteiro tem por objectivo impedir a transmissão do Ebola em curso em todo o
mundo dentro de 6-9 meses. Ele também reconhece a necessidade de abordar, em paralelo, o impacto

sócio-económico mais amplo do surto. Cerca de 40% do número total de casos relatados ocorreram
dentro das últimas três semanas.
Saiba mais no Website da OMS
Leia a declaração
Leia o roteiro resposta Ebola

Investigador português premiado nos EUA

O investigador português Henrique Veiga-Fernandes, que estuda o papel de determinadas células na defesa
contra infeções intestinais, acaba de ser premiado por uma organização norte-americana de doentes de
Crohn que o distinguiu com uma bolsa Senior Research Award no valor de 225 mil euros.
A investigação de Henrique-Veiga Fernandes, que será testada em animais e, futuramente, em humanos, foi
a única portuguesa premiada pela Crohn' and Colitis Foundation of America's (CCFA), entre um total de 69
projetos avaliados.
Saiba mais em Boas Notícias

Jornadas da USF São Domingos
A USF de S. Domingos do ACES Lezíria vai realizar nos próximos dias 3 e 4 de outubro, as suas primeiras
jornadas. Nestas jornadas serão abordados vários temas, dos quais destacamos a Saúde Infantil e a Saúde
Mental no Idoso.

Inscrições gratuitas para todos os profissionais de saúde
Enviar nome completo + Profissão + Local de trabalho para:
Jornadas.s.domingos@gmail.com (inscrições até dia 25 de Setembro)
Submissão de resumos para comunicações orais até dia 21/09/2014 para o email:
Jornadas.s.domingos@gmail.com (máximo de 400 palavras)
Cada apresentação terá uma duração máxima de 15 minutos + 5 minutos de discussão

O ACES da Arrábida, recebeu, no dia 12 de agosto, o elogio assinado pela utente Susana Carreira Silva, que
destacou a excelência profissional do Dr. Miguel Marques, responsável do Gabinete do Cidadão deste ACES.
Parabéns!

Bom fim-de-semana!
Assessoria de Comunicação
Email: 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 |

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.

