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Secretário de Estado Adjunto e da
Saúde inaugurou internamento e
urgência alargada de Pedopsiquiatria
do CHUC
O Hospital Pediátrico de Coimbra, que integra o Centro
Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), passou
a dispor de uma unidade de internamento e urgência
alargada de Pedopsiquiatria, projeto apoiado pelo
programa “EDP solidária – Saúde”, da Fundação EDP.
Inaugurado pelo Secretário de Estado Adjunto e da
Saúde, Fernando Araújo, na passada semana, o novo
serviço corresponde ao alargamento da resposta na
área da Psiquiatria da Infância e da Adolescência a
nível da região Centro, até agora apenas
proporcionada aos jovens adultos.

Apresentação
do
Programa
de
Acreditação às USF Modelo B da
região Centro
Responsáveis de 9 unidades de saúde familiar (USF)
modelo B reuniram-se, na ARSC, no âmbito da
implementação do Programa de Acreditação do
Ministério da Saúde. A reunião de trabalho contou com
a presença de auditoras do Departamento da
Qualidade na Saúde da DGS e teve como objetivo a
apresentação formal do programa e respetiva
metodologia de implementação.
São aderentes ao Programa de Acreditação USF
Modelo B as USF Beira Ria, Briosa, CelaSaúde, D.
Diniz, João Semana, Lusitana, Moliceiro, Santiago e
Viriato.

Centro de Saúde de Miranda do Corvo
reforça meios para apoio domiciliário
O Centro de Saúde de Miranda do Corvo tem uma nova
viatura para apoio domiciliário cedida pela União de
Freguesias de Semide e Rio de Vide ao Agrupamento
de Centros de Saúde Pinhal Interior Norte (ACeS PIN)
A maioria dos municípios abrangidos pelo ACeS PIN
colabora no transporte de doentes da periferia para a
sede de concelho ou cedendo viaturas para apoio
domiciliário, competindo ao Aces assegurar os custos
de manutenção, seguro de circulação e combustível,
além do condutor.

Envelhecimento
época natalícia

(muito)

Ativo

em

O Centro de Saúde Norton de Matos, em Coimbra,
mostra-se, nesta época, decorado a preceito para o
Natal. Os utentes do Programa Envelhecimento Ativo,
desenvolvido pela Unidade de Cuidados na
Comunidade Norton de Matos, usaram da imaginação
e do engenho e, com veia artística, fizeram um pinheiro
de Natal bem original, sobretudo na montagem dos
materiais usados. Na unidade de saúde, também não
faltam o presépio, rigoroso na conceção das figurinhas
em croché da gruta de Belém, e apontamentos
dispersos, a lembrar Natal, tempo de paz e conciliação,
nos balcões de atendimento e recantos das salas de
espera.
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