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Notícias Semanais em newsletter
A Administração Regional de Saúde do Centro, IP lança
hoje o primeiro número da sua newsletter semanal. O
objetivo será divulgar a todos os seus colaboradores,
parceiros e diferentes públicos, informação relevante
no âmbito da sua atuação enquanto instituição que se
diferencia, num SNS sustentável, por uma prestação
de cuidados de excelência centrados no cidadão.
Nesta primeira edição, a área hospitalar está em
destaque, com o périplo do ministro da Saúde,
Adalberto Campos Fernandes, esta semana, por
Coimbra, Leiria e Pombal, onde inaugurou novos
serviços e equipamentos. A celebração de protocolos
que reforçam a cooperação entre os hospitais da
região Centro e o premiado Hospital Distrital da
Figueira da Foz merecem também nota neste nº.1.

Inauguradas as novas instalações do
Centro de Saúde de Pombal
Remodeladas no âmbito do Programa Mais Centro, as
novas instalações do Centro de Saúde de Pombal
foram inauguradas pelo ministro da Saúde. Espaçoso
e confortável, o edifício oferece melhores condições
para os seus 58 profissionais e mais de 23 mil utentes.
Integrado no Agrupamento de Centros de Saúde Pinhal
Litoral, o Centro de Saúde de Pombal congrega as
unidades de saúde familiar Marquês e S. Martinho de
Pombal, a Unidade de Cuidados na Comunidade
Pombal, Unidade de Saúde Pública, Unidade de
Recursos Assistenciais Partilhados e Unidade de Apoio
à Gestão.

CHL na vanguarda com nova
Unidade de Pneumologia
Recentemente criada e única no país, a Unidade de
Pneumologia do Centro Hospitalar de Leiria (CHL)
diferencia-se pelo facto de, num único local,
concentrar todo o percurso – consulta, exames
complementares de diagnóstico, terapêutica e
ambulatório - de um utente da especialidade.
Equipada com a tecnologia mais avançada para
diagnóstico e terapêutica de Pneumologia, a unidade
representa um investimento de 680 mil euros com
verbas próprias.
De visita ao CHL, o ministro Adalberto Campos
Fernandes inaugurou e elogiou: “com poucos
recursos, mas com boas ideias e bons líderes, é
possível fazer mais e melhor por esta região”.
Em 2015, atendeu 4.172 utentes em consulta de
Pneumologia e 2.202 em Imunoalergologia, e segue
atualmente 2.300 doentes.

No IPOCFG tecnologia para tratar
tumores é única no país
O Instituto Português de Oncologia de Coimbra (IPO)
Francisco Gentil tem, desde abril, um equipamento
de alta tecnologia para o tratamento do cancro, a
tomoterapia (Tomotherapy HD), que permite aplicar
técnicas de radioterapia de alta precisão, com maior
eficácia e comodidade para o doente.
Na visita que fez ao IPO esta semana, o ministro da
Saúde relevou a importância da nova unidade de
tomoterapia, um investimento que, em conjunto com
outros previstos, “permite colocar a instituição na
lista do que melhor se faz, em termos internacionais,
servindo bem toda a região Centro, com autosuficiência”.

“Coimbra faz bem à Saúde!”
Hospitais da região Centro reforçam
cooperação
Os hospitais da região Centro assinaram, esta
semana, vários protocolos de cooperação, com vista
a reforçar e intensificar a partilha de recursos, a
colaboração e a investigação. A cerimónia teve lugar
no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra e
contou com a presença do ministro da Saúde.
Na sua intervenção, Adalberto Campos Fernandes
considerou a cerimónia reflexo da “ideia que o
Governo tem para o SNS: uma ideia de união e não
de divisão, de integração e de internalização”,
destacando que “ um SNS forte é aquele que coopera
entre si, onde as paredes se deitam abaixo e não
existem hospitais melhores ou piores do que outros”.
E concluiu: “Coimbra faz bem à Saúde e muito bem
pela Saúde”.

HDFF, EPE distinguido com primeira
menção honrosa do Prémio
Healthcare Excellence
O projeto Healthcare Insight – Gestão por Objetivos
valeu ao Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE a
primeira menção honrosa do Prémio Healthcare
Excellence, instituído pela Associação Portuguesa de
Administradores Hospitalares.
O projeto, de elevada qualidade, desenvolve uma
plataforma que integra a informação das várias
ferramentas de gestão do hospital, permitindo maior
transparência da informação, desde o conselho de
administração
até
às
equipas
operacionais,
acompanhando, em tempo real, toda a gestão
hospitalar. Recentemente, o HDFF, EPE foi
distinguido, na categoria de cuidados hospitalares,
na 5ª. edição do Prémio Saúde Sustentável.
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