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Nascimentos na região Centro em
crescendo em 2016
No primeiro semestre de 2016 registaram-se mais
nascimentos na região Centro comparativamente ao
período homólogo de 2015, confirmando-se a
tendência crescente do número de recém-nascidos
nas unidades de saúde da área de influência da ARSC.
Entre janeiro e junho, verificaram-se 6006
nascimentos, enquanto no mesmo período do ano
passado nasceram 5.714.bebés.

V Encontro + Contigo deixa conselhos
aos pais
Perante sinais de risco como tristeza permanente,
isolamento, dificuldades de relacionamento com os
pares, queixas somáticas sem razão aparente, os pais
devem atuar, estando mais presentes e disponíveis
para ouvir e acompanhar os filhos. Um conselho que a
equipa do + Contigo – prevenção do suicídio em meio
escolar deixou ontem, no decurso do V Encontro, onde
foi feita a divulgação de um inquérito realizado a 4.883
jovens.
Em sete anos de existência, o projeto + Contigo, da
Escola Superior de Enfermagem de Coimbra e da
ARSC, alcançou dimensão nacional, proporcionando
formação a profissionais de saúde e à comunidade
educativa nas cinco administrações regionais de saúde
e, também, nos Açores.

Ciclos Temáticos de Formação em
Alcoologia
A Unidade de Alcoologia de Coimbra da Divisão de
Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas
Dependências da ARSC está a organizar os Ciclos
Temáticos de Formação em Alcoologia em formato de
conferência/worshop, seguido de debate. O projeto
iniciou-se no dia 27, com o tema “A adição ao álcool e
a oncologia”, e prossegue, no dia 25 de outubro, com
a abordagem de aspetos ligados à “Imputabilidade e
inimputabilidade no indivíduo com problemas ligados
ao álcool” e, dia 15 de novembro, com o tema “Direitos
e deveres dos doentes-questões éticas”.
l

Partilha e descontração no Figueira
Respira
Mais de duas centenas de pessoas participaram no
evento desportivo “Figueira contra a DPOC – Mexa-se,
pelos seus Pulmões!”, que decorreu na Figueira da Foz
sob o lema “Pela articulação entre os Cuidados de
Saúde”. Promovido pela Câmara Municipal, Hospital
Distrital da Figueira da Foz, unidades de saúde familiar
Buarcos e S. Julião e Unidade de Cuidados na
Comunidade Farol do Mondego, o evento possibilitou
sensibilizar os participantes para a prevenção da
Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica e proporcionou
momentos de partilha e descontração.
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