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Secretário de Estado da Saúde inaugurou
novas instalações de Oncologia Médica do
IPO de Coimbra
O Secretário de Estado da Saúde inaugurou as novas
instalações do Serviço de Oncologia Médica e a ampliação
do Hospital de Dia do Instituto Português de Oncologia de
Coimbra Francisco Gentil, EPE, obras executadas no âmbito
do plano global de investimentos 2015-2018 desta unidade
de saúde.
Manuel Delgado, que caraterizou o IPO de Coimbra como
“pérola nacional”, instituição de referência no país e no
estrangeiro, destacou a atividade da Radioterapia de
Coimbra a nível dos seis equipamentos existentes – três no
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra e três no IPO
– revelando que apresentam maior rentabilidade a nível
nacional, com mais exames por equipamento e praticamente
sem tempos de espera.
Ainda no mesmo dia, o Secretário de Estado da Saúde
deslocou-se a Viseu, onde anunciou a instalação de um
acelerador linear no Centro Hospitalar de Tondela Viseu,
numa fase que antecederá a instalação, dentro de dois anos,
do Serviço de Radioterapia segundo a aplicação de um
modelo de filiação com o IPO de Coimbra.

Manuel António Silva perpetuado
Hospital de Dia do IPO de Coimbra

no

Presidente do Conselho de Administração do IPO de
Coimbra entre 1991 e 1993 e de 1995 a 2016, Manuel
António Silva passou a ter o seu nome ligado ao Hospital de
Dia. Uma homenagem que se justifica pela intensa atividade
que desenvolveu e que permite reconhecer, como sublinhou
o Secretário de Estado da Saúde, que “há um IPO antes e
um IPO depois de Manuel António”.
Presente na sessão, Manuel Delgado elogiou a competência
do médico, “que deixa as suas sementes aqui”, e que leva
colegas e profissionais da unidade de saúde a dizer “já
estamos com saudades”. Quanto à expansão do IPO de
Coimbra pós Manuel António, o Secretário de Estado deixou
a promessa: “Conforto e capacidade de resposta vão marcar
o futuro da instituição”.

ARSC reuniu hospitais, ULS e ACeS no
âmbito do SIGA SNS
Os presidentes dos conselhos de administração e diretores
clínicos dos hospitais e das unidades locais de saúde (ULS)
e diretores executivos dos agrupamentos de centros de
saúde (ACeS) da região Centro reuniram-se na ARSC para
discutirem, num plano de colaboração interinstitucional, a
gestão de recursos humanos, das urgências e da
internalização de serviços, de forma a melhorar a
acessibilidade, o acolhimento e tratamento do utente.
Promovida pelo Conselho Diretivo da ARSC no âmbito da
criação do Sistema Integrado de Gestão do Acesso ao SNS
(SIGA), a reunião abordou, entre outros pontos, os planos
regionais do Plano de Contingência Saúde Sazonal-Modelo
Verão, a melhoria da organização interna das instituições,
designadamente através da implementação de planos
corretivos específicos e de realização de auditorias externas
quando necessárias. A cooperação inter-hospitalar a nível
das especialidades esteve na ordem do dia, sendo
necessário implementar e expandir as boas práticas já
existentes em unidades de saúde da região.

Maternidades
da
região
Centro
associadas ao desafio da TAP no Dia da
Mãe
Os hospitais/maternidades da região Centro associaram-se,
no Dia da Mãe, ao projeto “Abraçar Portugal” da TAP, cujo
objetivo foi o de homenagear as mães com uma oferta TAP
para o primeiro bebé a nascer em cada um dos 18 distritos
do país.
Na região Centro, o primeiro bebé a vir ao mundo, no
primeiro domingo de maio, foi no Hospital Pêro da Covilhã,
do Centro Hospital Cova da Beira. A Filipa Porfírio (na foto
com os pais e irmão) nasceu precisamente aos sete minutos
do dia 7 de maio e, ainda sem brincar com aviões, já tem
viagem marcada no Avião Covilhã, da TAP, dentro de um
ano.

GCR-PPCIRA da ARSC presente na sessão
comemorativa do Dia Mundial da Higiene
das Mãos no Porto
O Grupo Coordenador Regional do Programa Nacional de
Prevenção e Controlo da Infeção e das Resistências aos
Antimicrobianos da ARSC (GCR-PPCIRA) participou na
sessão comemorativa do Dia Mundial da Higiene das Mãos
organizada pela Direção Geral da Saúde, com a colaboração
do GCR-PPCIRA da ARSN, e que teve lugar no auditório do
Hospital Magalhães Lemos, no Porto.
António Vieira, coordenador do GCR-PPCIRA da ARSC,
moderou a mesa-redonda “Novos desafios na implementação
da estratégia multimodal das PBCI em hospitais privados e
entidades residenciais para pessoas idosas (ERPI)”, tendo
sido preletora a enfermeira Adriana Santos, com o tema “A
experiência da SCM de Montemor-o-Velho”, que refletiu o
trabalho desenvolvido pela ARSC no acompanhamento das
ERPI na área da prevenção e controlo da infeção.

1.º Congresso da USP do ACeS do Baixo
Vouga dias 17 e 18 de maio
“Envelhecimento e População Ativa - Literacia e gestão da
segurança e saúde no local de trabalho” é o tema genérico
do 1.º Congresso organizado pela Unidade de Saúde
Pública do Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo
Vouga e pela Autoridade para as Condições no Trabalho
(ACT).
O Congresso, que tem data marcada para a próxima semana,
dias 17 e 18, em Oliveira do Bairro, no Quartel das Artes Dr.
Alípio Sol (programa em www.arscentro.min-saude.pt)
inscreve a realização de painéis dedicados à importância da
segurança e saúde no trabalho, à organização dos serviços
de segurança, saúde no trabalho/saúde ocupacional, a
abordagem da consulta de saúde no trabalho e o papel do
marketing e da comunicação em saúde no século XXI.
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