
Uma mensagem do Ministro 
da Saúde e Serviços Sociais, 
o representante Richard 
Renouf.

Temos desenvolvido 
trabalho continuado para 
melhorar os cuidados e 
serviços de saúde para 
todos os ilhéus. 

Queremos oferecer cuidados 
centrados no individuo e apoiar a 
saúde e o bem-estar dos ilhéus.

Uma das formas de melhorar os 
cuidados de saúde é o trabalho 
do programa Jersey Care Model. 
Nas próximas semanas, vai saber 
mais sobre o progresso deste 
projeto até à data, numa série de 
sessões públicas.

Entretanto, tenho já o prazer de 
anunciar que este programa de 
cinco anos ganhou ímpeto nos 
últimos meses e alcançaram-se 
vários marcos.

Foi um prazer estar presente 
na primeiríssima sessão do 
Health and Care Partnership 
Group, um grupo de parcerias 
que aumentarão a colaboração 
entre todas as organizações 
de cuidados de saúde e as 
associações caritativas, e farão 
planos em conjunto acerca de 
como melhorar a saúde diária 
dos ilhéus.

Os cuidados de saúde têm 
um papel importantíssimo nas 
nossas vidas, por isso, espero 
que ache esta newsletter, e 
seguintes, úteis e informativas, à 
medida que vamos trabalhando 
para melhorar serviços e 
instalações para si e para 
aqueles que mais ama.

Estímulo de £2 milhões de financiamento 
para serviços de reabilitação
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Na sequência de um 
grande debate dos 
Estados, os ilhéus que 
necessitem de apoio de 
reabilitação em regime 
de internamento após 
um AVC, ou incidente 
grave, serão tratados 
no Hospital Overdale.
Faz parte de um plano 
de investimento de £ 2 
milhões para melhorar os 
serviços.

Planeia-se que a unidade de 
reabilitação hospitalar regresse 
temporariamente a Overdale em 
julho deste ano, para permitir 
que a Unidade de Reabilitação 
Plémont Ward no General Hospital 
seja renovada e melhorada, 
proporcionando um melhor 
ambiente terapêutico.

Uma vez concluídas as obras 
de renovação em dezembro de 
2022, a unidade de reabilitação de 
pacientes internados regressará ao 
General Hospital até à abertura do 
novo hospital, que proporcionará 
instalações para reabilitação 
extensiva numa unidade aguda 
dedicada.

Para além de melhorar as 
instalações de internamento, as 
terapias comunitárias receberão 
financiamento adicional para 
recrutamento, permitindo que 

se ofereçam mais serviços ao 
domicílio e na comunidade.

Os quartos individuais existentes 
na atual Unidade de Reabilitação 
Plémont serão renovados e 
terão manutenção, e os seis 
compartimentos existentes 
serão convertidos em quatro 
compartimentos. O objetivo é 
assegurar que os pacientes têm 
acesso a espaços mais privados 
e mais calmos do que o ambiente 
atual.

Entretanto, criar-se-á uma sala 
de refeições, uma área para 
atividades e uma sala de dia para 
socializar. A unidade renovada 
fornecerá serviços adicionais 
a quem esteve em Overdale, 
tais como a disponibilização de 
terapias diárias, e os pacientes 
poderão aceder à Equipa de 
Saúde Mental.

Bem-vindo(a) à  
primeira newsletter  
Your Health, Your Care

A fase 1 da remodelação da maternidade 
está concluída

 
A primeira fase de 
modernização da 
maternidade do hospital 
está agora terminada e a 
fase seguinte já está em 
curso. Para minimizar as 
perturbações, o programa 
de remodelação tem 
11 etapas e está no 
bom caminho para ser 
concluído até outubro de 
2023.

Esta remodelação representa 
um investimento significativo na 
unidade de maternidade. Gerará 
uma unidade moderna com casas 
de banho na área de partos e será 
também criada uma Unidade de 
Cuidados Especiais para Bebés 
(Special Care Baby Unit — SCBU). 
A SCBU nova terá o dobro do 
tamanho da unidade existente 
e está concebida para tratar de 
bebés que precisem de cuidados 
adicionais.

A Chefe de Obstetrícia, Dana 
Scott, afirmou: 

«Estamos muito satisfeitos com 
as zonas da maternidade que já 
foram remodeladas e já vimos 
que isto fará a diferença para as 
mães que utilizarem os nossos 
serviços. Continuamos a trabalhar 
arduamente para assegurar 
que as famílias continuam a ser 

apoiadas durante a renovação e 
gostaríamos de aproveitar esta 
oportunidade para agradecer 
a todos os envolvidos neste 
projeto e às mulheres pela sua 
compreensão durante este 
tempo.»  

A primeira fase concluída inclui 
uma sala de partos nova, com 
casas de banho, com uma sala 
de desenvolvimento e recursos, 
e uma estação de enfermagem, 
melhorando o ambiente de 
trabalho para parteiras e restante 
pessoal médico e de enfermagem. 
Entretanto, a Philip’s Footprints 
financiou generosamente a 
remodelação do interior da sala 
de luto, que também foi concluída 
como parte da primeira etapa da 
renovação.
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Uma newsletter trimestral para o(a) manter 
atualizado(a) sobre mudanças e melhorias
nos serviços de saúde de Jersey. Convidamo-lo(a) a uma série de 

sessões públicas gratuitas, que 
serão levadas a cabo em abril e 
maio, onde poderá saber mais 
sobre o trabalho do Jersey Care 
Model.

Terça-feira, 26 de abril 
das 12h às 13h30  
St Helier Town Hall

Sábado, 30 de abril 
das 10h às 11h30 
St Martin’s Parish Hall

Terça-feira, 3 de maio 
das 18h30 às 20h 
St Brelade’s Parish Hall

Quinta-feira, 5 de maio 
das 19h às 20h 
Esta sessão será transmitida em 
direto no Facebook, Twitter, e no 
YouTube do Governo de Jersey.
Os habitantes da ilha poderão 
enviar perguntas diretamente para 
o painel durante a sessão. Para 
assistir presencialmente, fazendo 
parte do público em estúdio, por 
favor envie um email para 
JCMAsk@health.gov.je
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As novas clínicas para a 
Covid de longa duração, 
nas Consultas Externas, 
estão agora a receber 
pacientes. Cerca de 40 
pessoas já tiveram uma 
consulta inicial e os 
pacientes referenciados 
por médicos de família 
já estão com consultas 
marcadas entre agora e 
junho.

Desde o início da pandemia, mais 
de 350 ilhéus vistos por médicos 
de família sentiram sintomas de 
Covid de longa duração quatro 
semanas após a infeção. Desses, 
150 continuam com sintomas 12 
semanas mais tarde.

Encoraja-se que os ilhéus com 
sintomas de Covid de longa 
duração falem com os seus 
médicos de família, que os 
podem encaminhá-los para as 
clínicas, se for apropriado. As 
clínicas, chefiadas pelo Dr. Matt 
Doyle, realizam uma avaliação 
personalizada e podem fazer 
recomendações de tratamento e 
gestão dos sintomas.

O chefe clínico, Dr. Matt Doyle 
afirmou:

«Estou muito satisfeito por 
estarmos a receber pacientes 
nestas clínicas. O tratamento 

da Covid de longa duração tem 
sido debatido desde o início da 
pandemia, e estou grato pela 
colaboração entre a Saúde 
Pública e os Serviços de Saúde 
Comunitários. Ela tem sido vital 
para que todos os ilhéus tenham 
acesso a este serviço.

É uma incumbência em constante 
evolução, pois cada vez mais 
serviços de saúde em todo o 
mundo reconhecem a Covid 
de longa duração como uma 
condição de saúde.

Encorajo todas as pessoas com 
sintomas de Covid de longa 
de duração a contactar o(a) 
médico(a) de família em primeira 
instância e faremos tudo o que 
for possível para assegurar que 
damos o apoio certo aos nossos 
habitantes.»

 
O Jersey Care Model é 
um programa de trabalho 
de cinco anos para 
melhorar a forma como 
prestamos cuidados 
sociais e de saúde na 
ilha. Em parceria com 
prestadores de cuidados 
de saúde e associações 
caritativas, o programa 
permitirá que os ilhéus 
recebam serviços 
contínuos centrados no 
individuo, adaptados às 
necessidades da ilha.

Em 2021, criaram-se as bases 
para permitir o desenvolvimento 
de novos serviços e formas 
inovadoras de trabalho para os 
próximos quatro anos.

O enfoque em 2022 é aumentar o 
Apoio na Comunidade — serviços 
que têm como objetivo prevenir 
internamentos desnecessários 
em hospitais ou lares, ajudando 
os pacientes a voltarem para casa 
assim que puderem.

gov.je/jerseycaremodel

Foi criada uma direção de Saúde Pública 
para determinar quais as necessidades 
de cuidados de saúde dos ilhéus, 
para dar prioridade aos serviços mais 
necessários

Foi lançado um serviço piloto em 
parceria com a associação caritativa 
Family Nursing & Home Care para 
evitar internamentos hospitalares 
desnecessários, providenciando apoio ao 
domicílio durante a noite

Esta aplicação digital apoia os ilhéus 
na gestão de doenças longas, como a 
diabetes ou doenças respiratórias

Em parceria com mais de 30 prestadores 
de cuidados de saúde em toda a ilha, 
promover-se-á mais coordenação no 
planeamento e na prestação de serviços

O objetivo deste serviço é providenciar tratamento 
e serviços de enfermagem à comunidade quando é 
necessário atendimento urgente

Em parceria com associações caritativas e 
organizações de voluntariado locais, o objetivo é 
reunir serviços de apoio aos ilhéus para gerirem a 
sua própria saúde e bem-estar através de uma série 
de atividades

O objetivo deste serviço é fornecer ao domicílio 
tratamentos de enfermagem e terapia avançados e 
adequados, apoiando a reabilitação a curto prazo

Este esquema providencia cuidados domiciliários 
a curto prazo, para permitir que pacientes que 
estejam medicamente bem voltem para casa, onde 
esperarão o início do seu pacote de cuidados 
permanentes

Os ilhéus poderão beneficiar de um novo sistema 
de teleassistência — um sistema de alarme pessoal 
de 24 horas, que permitirá aos utilizadores escolher, 
entre uma série de dispositivos tecnológicos, aquele 
que melhor se adapta às suas necessidades, para 
ajudar a viver de forma independente em casa

A HCS24 é uma linha telefónica gratuita em 
que profissionais de saúde podem fornecer aos 
ilhéus conselhos sobre a doença ou problema de 
saúde. A linha de apoio, gerida por uma equipa de 
cuidados de saúde, também direcionará os ilhéus, 
os cuidadores ou médicos de família aos serviços 
e apoios corretos, conforme as necessidades 
individuais

Serviços a desenvolver  
com parceiros

Serviços novos desenvolvidos

Serviços de saúde à prova do futuro  
com o programa Jersey Care Model
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Apoiar o regresso a casa

Serviço de Acesso Rápido Serviços de Apoio Reabilitação Física de Curto Prazo

Telesaúde

Comunidade Noturna 
Cuidados de Enfermagem Estratégia de Comissionamento

Saúde, Cuidados de Saúde, Apoio 24 

A aplicação mHealth

Clínicas de Covid de longa duração  
recebem pacientes

Áreas de enfoque no Jersey Care Model:


