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Secretário de Estado da Saúde
inaugurou UCCI da SCM de Pinhel
O Secretário de Estado da Saúde, Manuel Delgado,
inaugurou, recentemente, mais uma unidade de
cuidados continuados integrados na região Centro, a
da Santa Casa da Misericórdia de Pinhel, no distrito
da Guarda, com capacidade para 18 camas na
tipologia de longa duração e manutenção.
Com a entrada em funcionamento desta nova UCCI
aumentou para 2.427 o número de camas disponíveis
na Rede Nacional de Cuidados Continuados
Integrados na área de abrangência da ARSC.

Diretor Geral da Saúde esteve em
Coimbra para explicar a reforma em
curso da Saúde Pública
O Diretor Geral da Saúde esteve reunido esta
semana, em Coimbra, com representantes dos
setores profissionais das unidades de Saúde Pública
da ARSC para fazer o ponto de situação da reforma
empreendida na Saúde Pública.
Perante um vasto auditório, Francisco George, que
preside à Comissão para a Reforma da Saúde
Pública, explicou e esclareceu, entre vários pontos,
aspetos da recente Lei aprovada em Conselho de
Ministros que estabelece, em especial, as regras e os
princípios de organização da Saúde Pública.
Acompanharam o Diretor Geral da Saúde o
Presidente da ARSC, José Tereso, e o Delegado de
Saúde Regional do Centro, João Pedro Pimentel.

Boas vindas aos 106 novos internos
de Medicina Geral e Familiar da
região Centro
O Presidente da ARSC deu, esta semana, as boas
vindas aos 106 novos internos de MGF que iniciaram
a sua formação nas diversas unidades de saúde da
região Centro. Persistência ao longo da formação e
maior dedicação à relação médico-utente foram, em
suma, os conselhos deixados por José Tereso aos
jovens médicos a quem desejou “um ano de 2017
muito feliz, na vossa mui nobre profissão”.
Organizada pela Comissão do Internato de MGF da
Zona Centro, a receção contou com as presenças do
Coordenador, Rui Nogueira, e do Presidente da
Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos,
Carlos Cortes.

USF Norton de Matos arrancou com
o novo ano
A USF Norton de Matos, em Coimbra, iniciou a sua
atividade no início do novo ano, garantindo resposta
assistencial a cerca de 12.500 utentes. Integrada no
Agrupamento de Centros de Saúde Baixo Mondego,
está sedeada no Centro de Saúde Norton de Matos e
tem polo na Unidade de Saúde de Ceira.
Coordenada pela médica Conceição Milheiro, a USF
Norton de Matos reúne uma equipa multiprofissional
constituída por 8 médicos, 7 enfermeiros e 6
assistentes técnicos.
Com esta nova USF, integrada no Centro de Saúde
Norton, onde já se encontram instaladas as USF
Briosa e Pulsar, a ARSC inicia 2017 com 63 USF em
funcionamento.

Centros de Saúde com reforço de
equipas
para
atendimento
de
situações de doença aguda
A ARSC aconselha as populações da região Centro
a dirigirem-se ao seu centro de saúde em caso de
situação de doença aguda, como a síndrome gripal e
infeções respiratórias. Os Cuidados de Saúde
Primários garantem plena resposta, sendo de evitar,
sempre que possível, a ida à urgência dos hospitais,
reservada a situações mais graves e de maior
complexidade no seu tratamento.
A ARSC relembra à população de Coimbra e
concelhos limítrofes que, ao sábado e domingo, o
Hospital Geral do Centro Hospitalar e Universitário de
Coimbra – vulgo Hospital dos Covões – tem a
funcionar, das 09h00 às 20h00, a consulta aberta
para situações de doença aguda.
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