15
N.º EDIÇÂO

Newsletter
25.novembro.2016

USF Mangualde já ativa
A Unidade de Saúde Familiar Mangualde iniciou ontem
atividade, garantindo resposta assistencial a cerca de
10.500 utentes. Integrada no Agrupamento de Centros
de Saúde Dão Lafões (ACES DL), a nova USF está
instalada no centro de saúde local.
Coordenada pela médica Ana Sofia Loureiro, a USF
Mangualde reúne uma equipa multiprofissional
formada por 6 médicos, 6 enfermeiros e 5 assistentes
técnicos, num total de 17 profissionais.
Atualmente, na área de influência do ACES DL,
funcionam 14 USF, totalizando agora a ARSC 61 USF
ativas.

Alunos do 1º ciclo aplaudiram
Tãodoce.não, Stop Diabetes, Stop
Obesidade
Os programas regionais da Diabetes, da Promoção da
Alimentação Saudável e de Saúde Escolar da ARSC
levaram o teatro à escola, esta semana, para passar
mensagens vitais de promoção da saúde ao público
infantil. Alunos do 1º. Ciclo de várias escolas de
Coimbra vibraram com a performance do ator Joel
Batista em “Tãodoce.não, STOP Diabetes, STOP
Obesidade”, peça criada e produzida por Jorge
Loureiro e Leonor Barata.
Música e muita mímica cativaram as meninas e os
meninos que, entre gargalhadas e aplausos,
aprenderam bem a lição.

ARSC prossegue a avaliação de
proximidade do Plano de Contingência
Regional para o frio
No prosseguimento da avaliação de proximidade do
Plano de Contingência Regional para o frio, iniciado,
na semana passada, no Centro Hospitalar Baixo
Vouga, o Presidente da ARSC deslocou-se, esta
semana, ao serviço de urgência do Centro Hospitalar e
Universitário de Coimbra (CHUC). José Tereso
inteirou-se do movimento assistencial e do
funcionamento do plano de contingência para o frio,
nomeadamente a nível da articulação entre os
cuidados de saúde primários e as unidades
hospitalares que integram o CHUC.
Acompanharam o Presidente da ARSC na visita o
delegado de saúde regional, João Pedro Pimentel, o
diretor executivo do Agrupamento de Centros de
Saúde Baixo Mondego (ACES BM), António Morais, e
a delegada de saúde coordenadora do ACES BM,
Alcina Gomes da Silva.

Contratação de nutricionistas para os
ACES da ARSC

I

A ARSC celebrou contrato com 11 nutricionistas para
os seis agrupamentos de centros de saúde (ACES) da
sua área de influência, sendo a sua colocação a
seguinte: ACES Baixo Vouga, 3; ACES Baixo
Mondego, 3; ACES Pinhal Interior Norte, 1;ACES Cova
da Beira, 1; ACES Pinhal Litoral, 2; ACES Dão Lafões,
1.

Fórum debate A violência sobre os
Idosos
A ARSC, no âmbito da Ação de Saúde sobre Género,
Violência e Ciclo de Vida, está a dinamizar, em
articulação com a rede de parceiros, a 2ª. Campanha
Regional de Prevenção da Violência Interpessoal que
inscreve, no próximo dia 29, em Leiria, a realização do
fórum “A violência sobre Idosos. Afetos sem idade”.
Entre os participantes vão estar médicos, sociólogos e
forças de segurança. Programa e inscrição disponíveis
em arscentro.min-saude.pt
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