Diretora:
Rosa Valente de Matos
nº 4 out-nov-dez 2019
Estatuto Editorial
Conselho Editorial
Equipa Redatorial

BOM NATAL!
É Natal! O Novo Ano está quase a chegar!
Em nome do Conselho de Administração do CHULC agradeço o
empenho e a dedicação de todos os nossos profissionais
durante 2019. (...) Com a chegada de 2020 aguardamos
certezas quanto ao novo hospital, vamos estrear urgências
renovadas em S. José e reforçar a capacidade de
internamento...
A mensagem da presidente do CA do CHULC, aqui
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A Unidade de Hospitalização Domiciliária (UHD) do Centro
Hospitalar Universitário de Lisboa Central iniciou a sua
atividade a 22 de maio com a admissão do primeiro
doente. Nesta fase inicial, a UHD tem capacidade de cinco
camas, mas a sua expansão será uma realidade muito em
breve...
Saiba mais
HOSPITALIZAÇÃO DOMICILIÁRIA – UM CAMINHO
PARA O SNS

Entrevista: NOVO HOSPITAL
“TEM MESMO DE SER UMA
REALIDADE” EM POUCOS ANOS
“[O CHULC] é uma estrutura com seis hospitais. Temos três
urgências: S. José, Estefânia e MAC. Imagine-se tudo isto
concentrado. A produção aumentaria no mínimo 25%. Até a
gestão de recursos humanos seria diferente”...
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UCV: Novas instalações aos 16
anos
A Unidade Cerebrovascular do CHULC (Hospital de S.
José) comemorou o 16º aniversário estreando novas
instalações. .
Leia o texto

Estomatologia no CHULC: 110 anos de História
A história da Estomatologia do Hospital de São José é a história de todo o pessoal de
saúde ‒ médicos, enfermeiros, assistentes operacionais e assistentes técnicos ‒ que, ao
longo de todos estes anos, contribuiu para o tratamento de tantos doentes. Mais de um
século de história são muitos anos de um serviço dedicado à promoção da saúde oral
dos portugueses.
Saiba mais

Um elogio da bastonária dos
farmacêuticos
Obrigada, Santo António dos Capuchos. Porque apesar
das instalações degradadas, das condições difíceis,
conseguem fazer acontecer. Aos excelentes médicos e
enfermeiros, cuja qualidade e humanidade é ímpar. Aos
farmacêuticos (...). Aos assistentes e auxiliares...
Leia o texto

Um projeto de intervenção:
Utilização segura do medicamento em anestesia
na cirurgia de ambulatório
O bloco operatório é considerado um dos ambientes de trabalho mais complexos da
prestação de cuidados de saúde. A OMS estima que, pelo menos, metade dos incidentes
decorrentes da prestação de cuidados ocorre durante o ato cirúrgico. Num ambiente de
elevada complexidade, que requer o recurso a tecnologia sofisticada e que obriga a uma
interdisciplinaridade efetiva, as práticas seguras na utilização de medicamentos são
indispensáveis...
Mais

A MAIORIDADE DA ACE
A Associação Científica dos Enfermeiros
celebra, neste ano de 2019, os seus 18
anos, entrando assim na sua maioridade e
dando início a uma nova e desafiante etapa
do seu percurso de existência...
Mais

