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ARSC inicia distribuição de bens e
medicamentos com viatura climatizada
A ARSC iniciou, no decurso desta semana, a distribuição
mensal de bens e medicamentos do seu Armazém
Central com recurso a viaturas climatizadas, com
temperatura controlada e monitorizada. Assegurada pela
empresa Dismed, que transporta exclusivamente
produtos de saúde, a distribuição abrange os
agrupamentos de centros de saúde Dão Lafões, Pinhal
Interior e Pinhal Litoral.
Durante o mês de setembro, a distribuição vai ser
acompanhada por um elemento do Armazém no sentido
de assegurar a transição do processo.

Cuidados na Comunidade abrangem 1,5
milhões de habitantes na região Centro
Cerca de 1,5 milhões de utentes da área dos Cuidados
de Saúde Primários ficaram abrangidos, este ano, na
região Centro, por unidades de cuidados na comunidade
(UCC), um número que corresponde a 86% da
população.
A ARSC conta, atualmente, com 55 UCC ativas, pelo que
69,2% dos 78 concelhos da região dispõem de uma UCC.
Estas unidades funcionais são integradas, no seu
conjunto, por um total de 554 profissionais, dos quais 256
são enfermeiros e 262 outros profissionais, entre
médicos, assistentes técnicos, nutricionistas, psicólogos,
técnicos de serviço social, fisioterapeutas, higienistas
orais e assistentes operacionais.
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Prémio Boas Práticas em Saúde assinala
os 10 anos em Coimbra
O auditório do Hospital Pediátrico do Centro Hospitalar e
Universitário de Coimbra vai ser palco, a 23 de setembro,
da conferência comemorativa do 10º.aniversário do
Prémio Boas Práticas em Saúde, instituído pela
Associação Portuguesa para o Desenvolvimento
Hospitalar.
Este prémio nacional, de periodicidade anual, que conta
com as colaborações da Direção Geral da Saúde,
Administração Central do Sistema de Saúde e das cinco
administrações regionais de saúde, visa distinguir e
promover as boas práticas em saúde.
(www.arscentro.min-saude.pt)

ULS da Guarda dedica seminário à
Intervenção Precoce: Família no Centro
do Paradigma
A Unidade Local de Saúde da Guarda, através do
Departamento da Saúde da Criança e da Mulher, vai
promover, a 13 de outubro, o seminário Intervenção
Precoce: Família no Centro do Paradigma.
A iniciativa é dirigida a todos os profissionais das equipas
locais de intervenção da saúde, educação, segurança
social, instituições de solidariedade social, autarquias,
famílias e outros organismos cuja atividade esteja
relacionada com as problemáticas na infância.
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