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EDITORIAL
A partir deste momento –
maio de 2019 – iniciamos a
publicação de uma nova
newsletter mensal, “o Central”,
que pretende divulgar tudo o
que de importante e único se
faz no Centro Hospitalar
Universitário de Lisboa Central
(CHULC), parte integrante e
relevante do Serviço Nacional
de Saúde e do sistema de
saúde português.
Esta newsletter afirma-se
como um instrumento que irá
facilitar a comunicação e
garantir o envolvimento de
todos – profissionais, utentes,
cidadãos. N’ “o Central” estará
retratada a nossa realidade,
expondo os nossos projetos e
os nossos sucessos, as nossas
dificuldades e a nossa
ambição. Pretende-se assim
um espaço comum onde serão
partilhados os temas
relevantes das áreas clínicas e
assistenciais, os eventos, as
iniciativas formativas ou
culturais, as opiniões (internas

URGÊNCIA
As obras não podem esperar
Começaram em maio e devem ficar concluídas no final
do ano. As obras na Urgência Geral Polivalente do
Hospital de São José eram inadiáveis O atendimento
aos doentes será melhorado. A intervenção representa
um investimento de 1,2 milhões de euros...
Mais

Leia a opinião de Pedro Pita Barros sobre o
Hospital que substituirá o CHULC

e de cidadãos convidados), as
sugestões dos utentes e os
desafios de todos os polos que
compõem o CHULC.
Ambicionamos que a nossa
newsletter, “o Central”, seja
partilhada com um conjunto
alargado de pessoas. Além dos
mais de sete mil profissionais
do CHULC, será também
dirigida a diferentes
profissionais da Saúde e de
outras áreas de atividade,
membros da academia,
parceiros e fornecedores e
todos os cidadãos que a
desejem receber.
Contamos com a colaboração
de todos na partilha de temas
relevantes, opiniões e
testemunhos que nos
permitam exponenciar o valor
deste meio de comunicação.

NUTRIÇÃO NO HOSPITAL
entrevista com António Sousa
Guerreiro
O que se faz no CHULC para melhorar a condição
nutricional dos doentes? O coordenador da
Comissão de Nutrição Clínica, António Sousa
Guerreiro, responde. E ficamos a saber que a nutrição
clínica procura ganhar cultura institucional. O
CHULC foi escolhido para estudo-piloto...
Mais

MEMÓRIAS
Fumar em São José - não ou... sim
Futebol de goleada nos Hospitais Civis em 1968

Rosa Valente de Matos
Presidente do Conselho
de Administração do Centro
Hospitalar Universitário de Lisboa
Central

PARTILHE

AGENDA
No CHULC
Visita da Ministra da Saúde ao
novo espaço de Urgência da
Pedopsiquiatria do Hospital de
Dona Estefânia
1 de junho, DIA MUNDIAL
DA CRIANÇA
Hospital de Dona Estefânia

CENTRO CLÍNICO ACADÉMICO
DE LISBOA
A nova face dos cuidados
associados ao ensino e à
investigação

X Jornadas Antonianas “Música
para Santo António”
9, 13 e 23 de junho
Ultrapassados constrangimentos e definido o quadro
Capela do Hospital de Santo
jurídico para os centros clínicos académicos, o “antigo”
António dos Capuchos
Centro Médico Universitário de Lisboa (CMUL), hoje
siga o link Centro Clínico Académico de Lisboa (CCAL), abriu-se a
novos parceiros e alargou ainda mais o âmbito da sua

ação, incluindo na orgânica instituições afiliadas...

Curso de Pós-Graduação em
Controlo das Infeções
Associadas aos Cuidados de
Saúde e Prescrição de
Antimicrobianos – 1ª edição
26,27 e 28 de junho
Nova Medical School (NMS)
Inscrições até 19 de junho

Mais

link para site da NMS

Fora do CHULC
Coro Credo (Estados Unidos da
América) e Coro e Orquestra
Médicos de Lisboa
5 de Junho, 21h00
Basílica da Estrela, em Lisboa
link

ENFERMAGEM
Boas práticas na
assepsia cirúrgica

Simpósio BERC Luso
(Building Ethics and Regulatory
Capacity in Portuguese
Speaking African Countries)
6 de Junho
Auditório do Infarmed, Edifício
Pretende-se o desenvolvimento de uma abordagem
Tomé Pires, Parque da Saúde
integrada para promover práticas seguras na
de Lisboa
link manutenção da assepsia cirúrgica, de acordo
com orientações e recomendações baseadas na
evidência científica...
Para aceder ao texto na íntegra, clique aqui

LEAN EM UROLOGIA
Os vícios do sistema são
ultrapassáveis
Médicos, enfermeiros e assistentes técnicos do
internamento e bloco de exames de Urologia,
conhecidos por identificarem e criticarem
os desperdícios de eficiência, voluntariaram-se. O
ganho mais importante deste trabalho foi a
consciencialização de que os vícios do sistema são
ultrapassáveis com pequenas medidas
organizacionais...
Mais

