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Unidades
Coordenadoras
Funcionais da Diabetes tomaram
posse na ARSC
Realizou-se esta semana, na ARSC, a tomada de
posse dos coordenadores, e respetivas equipas, das
Unidades Coordenadoras Funcionais da Diabetes
(UCFD) da região Centro para o triénio 2017-2019.
As UCFD gerem a sua intervenção por um plano de
atividades anual em articulação com o respetivo
Agrupamento de Centros de Saúde, onde incluem as
atividades a desenvolver e as respetivas metas.
As atividades desenvolvidas pelas UCFD contam com
a colaboração de todas as unidades funcionais dos
ACES e dos serviços hospitalares (www.arscentro.minsaude.pt)

Viva Saúde - 20ª. USF do ACES Baixo
Vouga iniciou atividade
A Unidade de Saúde Familiar Viva Saúde, do ACES
Baixo Vouga, iniciou atividade, garantindo resposta
assistencial a 8.500 utentes. Coordenada pela médica
Heunice Nuñez, é formada por uma equipa
multiprofissional constituída por 5 médicos, 5
enfermeiros e 4 assistentes técnicos. Funciona em
Oliveirinha, polo principal, todos os dias úteis, entre as
08h00 e as 20h00, e, também, em S. Bernardo, de 2ª.
a 6ª feira, das 08h00 às 13h00.
Com a entrada em funcionamento da USF Viva Saúde,
o ACES BV atingiu a sua 20ª USF, passando a ARSC
a contabilizar 62 USF em atividade.

ARSC
colabora
na
campanha
informativa
do
Complemento
Solidário para Idosos
No âmbito de um protocolo de colaboração com o
Instituto da Segurança Social, a ARSC disponibiliza
material informativo sobre o Complemento Solidário
para Idosos nas diversas unidades de saúde da região
Centro e junto dos seus utentes, nomeadamente os
beneficiários de pensão de velhice, sobrevivência ou
equiparada, com baixos recursos, e os seus familiares,
com vista a esclarecer sobre quem pode beneficiar da
prestação, as regras de acesso, os documentos
exigidos e os locais onde o requerimento pode ser
apresentado.

Vacine-se, proteja-se!
A vacinação contra a gripe é fortemente recomendada
a pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, a
doentes crónicos e imunodeprimidos (a partir dos 6
meses de idade), grávidas, profissionais de saúde e
outros prestadores de cuidados.
A vacina é gratuita para pessoas com 65 ou mais anos
nos centros de saúde, sem necessidade de declaração
médica e sem pagamento de taxa moderadora.
A vacinação é a melhor prevenção, sobretudo em
relação às complicações graves.que podem advir da
gripe. Evite a gripe, siga o conselho da Direção Geral
da Saúde: vacine-se, proteja-se!
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