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ARSC promove reunião sobre
desmaterialização do receituário para
prescritores não SNS
A ARSC promoveu em Coimbra, em articulação com os
Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, uma
sessão de informação e divulgação sobre a receita sem
papel para entidades prescritoras não SNS com grande
volume de prescrição mas que ainda fazem a prescrição
em papel.
Atenta ao novo processo eletrónico que permite a
prescrição através de uma ferramenta informática, a
ARSC tem acompanhado, semanalmente, a evolução
positiva desta desmaterialização do receituário, quer no
SNS quer nesta segunda fase para as entidades não
SNS, que tem apresentado, nas últimas semanas, uma
evolução bastante positiva.

Nova unidade de saúde de Alhadas
pronta em 2017
Os utentes do polo de Alhadas da Unidade de Cuidados
de Saúde Personalizados (UCSP) Figueira Norte vão
passa a dispor, em 2017, de uma unidade de saúde
confortável e funcional. O contrato de adjudicação da
empreitada de construção teve lugar na presente
semana, na Câmara Municipal da Figueira da Foz, e
contou com a presença do presidente da ARSC, José
Tereso.
A obra, orçada em cerca de 600 mil euros, tem o prazo
de execução de nove meses e vai servir cerca de 10.205
utentes.
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Nomeado o conselho de administração
do Hospital de Cantanhede
O ministro da Saúde, através do despacho n. º
10385/2016, nomeou os membros do novo conselho de
administração (CA) do Hospital Arcebispo João
Crisóstomo, em Cantanhede.
De acordo com o despacho, para os cargos de
presidente e vogais não executivos foram nomeados,
respetivamente, António José Costa Sequeira, Maria de
Lurdes Freitas Simões de Sá Tenreiro (diretora-clínica)
e Artur Jorge Dias Carvalhinho (enfermeiro-diretor).

Recorra ao seu médico de família e à
Linha Saúde 24
A ARSC relembra que, antes de se dirigir ao serviço de
urgência de um hospital, em caso de dúvida, deve, em
primeiro lugar, dirigir-se à sua unidade de saúde e
procurar o seu médico de família. Caso não seja possível
ser observado pelo seu médico, recorra à consulta
aberta. Se estiver hesitante, antes de sair de casa ligue
para a Linha Saúde 24 através do número 808 24 24
24, para se aconselhar.
Evite sobrecarregar os serviços de urgência hospitalar.
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