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Conselho Diretivo da ARSC integra
novo vogal
Por despacho n.º 10783-B/2016, de 31 de agosto, do
Ministro da Saúde, foi designado para o cargo de vogal do
conselho diretivo da ARSC, IP Mário Manuel Guedes
Teixeira Ruivo.
Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da
Universidade de Coimbra, Mário Ruivo exerceu, entre
outras, as funções de diretor do Centro Distrital da
Segurança Social de Coimbra e foi membro da Comissão
Parlamentar da Saúde.

ARSC atinge as 60 USF com a
abertura da Cidade Jardim
A Unidade de Saúde Familiar Cidade Jardim entrou em
atividade no Centro de Saúde de Viseu III. Integrada no
Agrupamento de Centros de Saúde Dão Lafões, a nova
USF presta cuidados de saúde de forma personalizada a
cerca de 12.500 utentes, dos quais 6 mil passaram a ter
médico de família atribuído.
Coordenada pelo médico Rodolfo Costa Feitor, a USF
Cidade Jardim integra uma equipa formada por 7
médicos, 7 enfermeiros e 6 assistentes técnicos e
funciona das 08h00 às 20h00.
Com a abertura da nova USF, a ARSC atinge as 60
unidades ativas.
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Cuidados Continuados Integrados na
região Centro com 162 novas camas
No âmbito do alargamento da Rede Nacional de
Cuidados Continuados Integrados (RNCCI), a ARSC vai
dispor de 162 novas camas até final do ano. Este
alargamento do número de lugares na rede contempla a
abertura de duas novas unidades em Soure e Pinhel e a
atribuição de mais camas em unidades em
funcionamento.

Um médico com muita pedalada
Luis Abreu é, desde há 4 anos, médico Interno de
Cardiologia no Centro Hospitalar Tondela Viseu (CHTV) e
já contabiliza mais de mil dias a pedalar em direção ao
Hospital S. Teotónio. A utilização da bicicleta como meio
de transporte começou em Lisboa, na deslocação de casa
até ao Hospital de Sta. Maria, e acabou por tornar-se num
hábito regular, e muito recomendável, em Viseu.
Atenta a ciclistas com a pedalada de Luis Abreu, a
administração do CHTV colocou um parqueamento na
entrada da garagem para os funcionários e outro na
entrada principal. Este sistema possibilita aos utilizadores
deixar a sua bicicleta de forma segura, cómoda, gratuita e
bem localizada.
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