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Observatório da ARSC edita Perfil
Regional de Saúde do Centro 2016
Desenvolvido pelo Observatório Regional de Saúde do
Departamento de Saúde Pública da ARSC, o Perfil
Regional de Saúde da Região de Saúde do Centro,
edição de 2016, já se encontra on line
(www.arscentro.min-saude.pt). O documento, que
responde a quatro questões básicas - Quem somos?
Como vivemos? Que escolhas fazemos? e Que saúde
temos?, proporciona um olhar rápido e integrador
sobre a saúde da população da região Centro,
constituindo-se como instrumento de apoio à tomada
de decisão, à intervenção e ao planeamento regional
em saúde, tendo em vista a melhoria da saúde ao nível
da região de cada um dos seus Agrupamentos de
Centros de Saúde e Unidades Locais de Saúde. Tratase, portanto, de um processo vivo, dinâmico,
participado e consensualizado.

Inquérito à atividade da ERA Centro
com
resultados
positivos
e
motivadores
O primeiro inquérito de satisfação realizado pela
Equipa Regional de Apoio para os Cuidados de Saúde
Primários da ARSC junto das unidades de saúde
familiar e de unidades de cuidados na comunidade
revelou
resultados
positivos
e
motivadores
(www.arscentro.min-saude.pt) para a equipa. A nível
do desempenho global da ERA Centro, 70,9% dos
interlocutores estão satisfeitos e mais de 27%
responderam estar muito satisfeitos.
A ERA Centro integra sete médicos, seis enfermeiros,
uma técnica superior de Serviço Social e uma
assistente técnica, sendo coordenador o médico João
Ribeiro.

DPC da ARSC elaborou Relatório de
Avaliação de contratualização com
UCC, USP e URAP
O Departamento de Planeamento e Contratualização
da ARSC, através da sua área funcional dos Cuidados
de
Saúde
Primários,
disponibiliza
em
www.arscentro.min-saude.pt o Relatório de Avaliação,
relativo a 2015, do processo de contratualização
interna com as Unidades de Cuidados na Comunidade
(UCC), Unidades de Recursos Assistenciais
Partilhados (URAP) e Unidades de Saúde Pública
(USP) dos Agrupamentos de Centros de Saúde da
região Centro.
O ano de 2015 foi particularmente relevante pelo facto
de ser o primeiro em que todas as UCC e USP da
ARSC efetuaram o processo de contratualização
interna com o respetivo ACeS, formalizando-o com a
assinatura da Carta de Compromisso.

DQS da DGS deu formação às USF
modelo B aderentes ao Programa de
Acreditação 2017
O Departamento da Qualidade na Saúde da DGS
promoveu esta semana em Aveiro, Coimbra, Leiria e
Viseu uma formação inicial para profissionais das nove
USF modelo B da ARSC que aderiram ao Programa de
Acreditação segundo o modelo de Acreditação do
Ministério da Saúde. A iniciativa, que teve como
formadores Cláudio Correia, Gorete de Freitas e Graça
Bressone, incidiu sobre a gestão e operacionalização
do processo de acreditação para os profissionais das
USF Beira Ria, Briosa, CelaSaúde, D. Diniz, João
Semana, Lusitana, Moliceiro, Santiago e Viriato.
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