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Secretário de Estado assiste à
teleconsulta entre hospitais e centros
de saúde da região Centro
O Secretário de Estado da Saúde assistiu ontem, em
Coimbra, ao arranque da teleconsulta de Hematologia
entre o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
(CHUC) e o Centro Hospitalar Cova da Beira. Manuel
Delgado inteirou-se também do funcionamento da
teleconsulta entre o Serviço de Cardiologia B do CHUC
com os centros de saúde iniciado na semana passada.
O governante elogiou o Programa de Telemedicina em
curso na região Centro, tendo referido que a tutela
pretende incentivar a teleconsulta a nível nacional.
“Temos os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde
fortemente empenhados em apoiar com as tecnologias
necessárias”, frisou, realçando que a experiência a que
acabara de assistir mostrou que “o sistema funciona
muito bem, sem falhas, nem de imagem, nem de som”.

Hospital de Anadia reforça resposta a
nível da RNCCI
A funcionar desde o final do ano passado, a nova ala
da Unidade de Convalescença do Hospital José
Luciano de Castro, da Santa Casa da Misericórdia de
Anadia, foi inaugurada ontem pelo Secretário de
Estado da Saúde, Manuel Delgado. Atualmente com
35 lugares na Rede Nacional de Cuidados
Continuados Integrados, o Hospital de Anadia
prossegue o programa de alargamento neste tipo de
cuidados com a ampliação da sua Unidade de
Fisioterapia que, em breve, estará concluída.
Na região Centro, a RNCCI conta, atualmente, com
2.271 lugares distribuídos pelas diferentes tipologias.
.

ARSC organiza Encontro Regional
sobre Saúde na região Centro

.

A abordagem e discussão de estratégias promotoras
de saúde é o objetivo principal do Encontro Regional
Melhorar a Saúde na Região Centro que a ARSC vai
promover, a 02 de março, no auditório do Hospital
Pediátrico, em Coimbra. Destinado a dirigentes do
setor da saúde, profissionais de saúde e da área social,
entidades locais e associações de utentes e doentes,
o encontro pretende discutir, de forma intersectorial,
estratégias promotoras de ganhos em saúde na região
Centro.
A articulação entre os vários níveis de cuidados –
hospitalares, cuidados de saúde primários, cuidados
continuados integrados, Saúde Pública – será um dos
temas em destaque no Encontro (www.arscentro.minsaude.pt).

Equipa para a reforma dos cuidados
de saúde hospitalares termina ciclo de
reuniões em Coimbra
O coordenador nacional para a Reforma do SNS na
área dos Cuidados de Saúde Hospitalares, Fernando
Regateiro, reuniu-se, na ARSC, com responsáveis dos
centros hospitalares de Aveiro, Coimbra e Viseu e dos
Agrupamentos de Centros de Saúde da área de
influência destas unidades hospitalares. Tratou-se da
10.ª e última reunião de um ciclo de encontros/debate
descentralizados promovidos pela equipa de Fernando
Regateiro, a anteceder a reunião nacional para
apresentação de resultados, que terá lugar no próximo
mês de abril.
Na reunião em Coimbra, foi debatida, entre outros
pontos, a articulação entre os cuidados hospitalares e
cuidados de saúde primários como forma de
circunscrever o excesso de procura dos serviços de
urgência.

ULS da Guarda promove a saúde e
bem-estar junto dos profissionais
Na Unidade Local de Saúde da Guarda, no Hospital Dr.
Sousa Martins, promove-se a saúde e o bem-estar dos
profissionais através de um programa de ginástica
laboral.
O projeto Global Care, da responsabilidade das
enfermeiras especialistas de Reabilitação, Paula
Rocha e Cristina Cunha, consiste num conjunto de
práticas físicas, exercidas durante o período laboral,
que visam prevenir a fadiga muscular, minimizar
vícios posturais, melhorar a flexibilidade e mobilidade
articular bem como a boa disposição no trabalho.
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