03
N.º EDIÇÂO

Newsletter
12.agosto.2016

ARSC coloca 50 novos médicos nos
cuidados de saúde primários
Na sequência do recrutamento de médicos recémespecialistas de Medicina Geral e Familiar, aberto através do
aviso n º.7530-B/2016, de 15 de junho, foram colocados, a
01 de agosto, 50 novos clínicos nos cuidados de saúde
primários da região Centro.
A colocação dos recém-especialistas ficou assim distribuída:
4 no Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Baixo
Mondego, 10 no ACES Baixo Vouga, 2 no ACES Cova da Beira,
7 no ACES Dão Lafões, 8 e 7, respetivamente, no ACES Pinhal
Interior Norte e Pinhal Litoral, 1 na Unidade Local de Saúde
(ULS) de Castelo Branco e 4 na ULS da Guarda.

ULS da Guarda instala sistema de
informação entre hospitais e centros de
saúde
Os hospitais da Guarda e de Seia e os 13 centros de saúde do
distrito vão ficar ligados em rede através do sistema de
informação SAMA 2020. O projeto, resultante de candidatura
ao Portugal 2020 no valor global de 1,2 milhões de euros,
significa uma “revolução silenciosa” que, depois de concluída,
permitirá uma maior eficácia dos serviços.

Cortiça abre nova temporada de
exposições no CHCB
O Centro Hospitalar Cova da Beira (CHCB) abriu um novo ciclo de
exposições com uma mostra dedicada a artefactos em cortiça de
autoria de Conceição Diogo. A iniciativa visa impulsionar a produção
artística, cultural e as tradições da região e dar cumprimento ao
compromisso da responsabilidade social assumido pelo CHCB no
sentido de promover, dignificar e prestigiar a comunidade onde se
insere.

Centro de Saúde de Cantanhede marcou
presença na Expofacic
A Saúde esteve diariamente presente na última edição da Expofacic,
com várias iniciativas dinamizadas por profissionais do Centro de
Saúde de Cantanhede que não se pouparam a esforços para incutir
hábitos saudáveis nas rotinas dos visitantes do certame. A
proximidade com diferentes públicos proporcionou ações de
informação e esclarecimento sobre a importância dos rastreios na
saúde, o funcionamento dos cuidados continuados integrados, a
saúde escolar, a prática do exercício físico e a alimentação saudável.
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