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Grande participação das ERPI na
formação sobre controlo da infeção
A formação promovida pela ARSC sobre controlo de
infeção para profissionais de estruturas residenciais
para pessoas idosas (ERPI) registou elevada
participação, comprovando-se que a iniciativa veio ao
encontro
das
necessidades
sentidas
pelos
profissionais, destacou o Presidente da ARSC na
última sessão, realizada em Coimbra, e que registou
cerca de 300 inscrições. “A vossa presença é sinal do
vosso interesse em prestar cuidados de saúde aos
nossos concidadãos”, disse José Tereso que sublinhou
a disponibilidade da ARSC para colaborar na
intensificação da articulação entre as ERPI e cuidados
de saúde.
Organizada pelo Grupo Coordenador Regional do
Programa Nacional de Prevenção e Controlo da
Infeção e das Resistências aos Antimicrobianos da
ARSC, a formação iniciou-se em fevereiro, em Viseu,
para 150 profissionais das ERPI locais, e prosseguirá
nos restantes distritos.

Região
Centro
mantém
indicadores de saúde

bons

Os bons indicadores de saúde que o Centro regista a
nível nacional estiveram em destaque no Encontro
Regional Melhorar a Saúde na região Centro,
organizado pela ARSC. Mortalidade infantil,
tuberculose, vacinação, rastreios oncológicos, entre
outros indicadores, apresentam bons valores que
devem ser mantidos e consolidados, realçou João
Pedro Pimentel, Diretor do Departamento de Saúde
Pública. À semelhança do que sucede na generalidade
do país, o envelhecimento e as doenças crónicas são
os problemas da região, pelo que é fundamental
intensificar a cooperação, já existente, em termos de
planos locais de saúde, com autarquias, escolas,
Segurança Social e outros parceiros.

O Encontro, realizado em Coimbra, contou com as
participações, entre outras, do Diretor-Geral da Saúde
e dos coordenadores para a reforma dos cuidados de
saúde primários, hospitalares e continuados
integrados.

CSP na região Centro aumentaram
consultas em 2016
As unidades de saúde da região Centro realizaram 5,8
milhões de consultas em 2016 na área dos cuidados
de saúde primários (CSP), o que representa um
crescimento de 2,8% em relação ao ano anterior.
Este crescimento resultou de aumentos verificados nas
consultas presenciais (1,2%), não presenciais (7,3%) e
domicílios médicos (9,4%).
A nível dos CSP, salienta-se que, em 2016, a ARSC
atingiu as 63 unidades de saúde familiar, com o início
de atividade de mais seis novas USF. Também a nível
de unidades de cuidados na comunidade a funcionar
na área de influência da ARSC, atingiu-se uma
cobertura populacional de 88,4%, tendo 70% dos
concelhos da região já uma ou mais UCC.

CHBV lança livro com testemunhos de
quem é mais forte do que o cancro
O Centro Hospitalar Baixo Vouga (CHBV) lançou, em
dia de 5.º aniversário, o livro “A Vida entre parêntesis
(ser mais forte do que o cancro) ”, que reúne os
testemunhos de 9 pessoas determinadas a vencer a
doença oncológica. Do padre João Gonçalves, a quem
a doença ajudou a perceber a dimensão da dor e fez
de si uma pessoa mais grata, passando pela Maria
Luísa, que aos 80 anos, sem lágrimas, reaprendeu a
viver, e pela Lídia Gonçalves, enfermeira de profissão
que gosta de histórias com final feliz, e que acredita
que a sua vai ser uma delas, e o António Silva, que
teve medo, mas também muita fé, e cujo lema de vida
é um dia de cada vez, são vários os relatos na primeira
pessoa que nos dizem que com energia, fé, coragem e
amor se consegue ser mais forte do que o cancro.

1.º Congresso da Unidade de Saúde
Pública do ACeS Baixo Vouga em maio
A Unidade de Saúde Pública do Agrupamento de
Centros de Saúde Baixo Vouga está a organizar o seu
1.º. Congresso subordinado ao tema “Literacia e
gestão da segurança e saúde no local de trabalho”.
A ter lugar em maio, dias 17 e 18, no Quartel das Artes
de Oliveira do Bairro, o congresso tem já programa
onde, entre outras iniciativas, se inscreve a realização
de painéis dedicados à importância da segurança e
saúde no trabalho, à organização dos serviços de
segurança, saúde no trabalho/saúde ocupacional, a
abordagem da consulta de saúde no trabalho e o papel
do marketing e da comunicação em saúde no século
XXI.
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