26
N.º EDIÇÂO

Newsletter
29.março.2016

Secretário de Estado da
inaugurou auditório do HDFF

Saúde

O Hospital Distrital da Figueira da Foz (HDFF) já tem
um auditório com 70 lugares, estrutura há muito
ansiada pelos profissionais da unidade que passaram
a dispor de um local para multiatividades.
Inaugurado pelo Secretário de Estado da Saúde,
Manuel Delgado, o novo auditório, bonito, funcional,
com
boa
iluminação
natural,
resultou
do
aproveitamento de um espaço que estava a ser
utilizado fora do âmbito da missão do hospital. O
projeto do auditório tem a assinatura do arquiteto
Carlos Vinhas que o ofereceu ao HDFF.

Manuel Delgado na Unidade de Saúde
da Gafanha da Nazaré
Numa deslocação recentemente efetuada ao concelho
de Ílhavo, o Secretário de Estado da Saúde visitou a
Unidade de Saúde (US) da Gafanha da Nazaré, sede
da USF Atlântico Norte e polo da USF Beira Ria.
Manuel Delgado inteirou-se das pretensões dos
profissionais, que reivindicam a ampliação das
instalações e mais obras de manutenção, tendo
também auscultado a opinião de utentes sobre o
atendimento na unidade de saúde.
Em Ílhavo, o Secretário de Estado da Saúde assistiu à
formalização da doação, por parte da Câmara
Municipal à ARSC, do terreno onde foi construída a US
da Gafanha da Nazaré

Cuidados de Saúde Primários da
região Centro com mais psicólogos
As unidades de Cuidados de Saúde Primários da
região Centro vão aumentar a resposta assistencial na
especialidade de psicologia clínica a partir de abril,
com a entrada de 13 novos psicólogos contratados
pela ARSC para os seis agrupamentos de centros de
saúde (ACeS).
Os locais de colocação destes profissionais são os
seguintes: ACeS Baixo Mondego, 2; ACeS Baixo
Vouga, 3; ACeS Cova da Beira, 1; ACeS Dão Lafões,
3; ACeS Pinhal Interior Norte, 2; ACeS Pinhal Litoral,
2.
Com o início de funções dos novos psicólogos clínicos,
aumenta, de 21 para 34, o número destes profissionais
nos CSP na região Centro.
I

Projeto piloto de consultas de Saúde
Oral alargado à ARSC
A ARSC está incluída no projeto piloto de integração
de médicos dentistas nos Cuidados de Saúde
Primários do SNS, implementado pelo Ministério da
Saúde.
O alargamento do projeto a mais ACeS foi anunciado
em Lisboa, pelo Secretário de Estado Adjunto e da
Saúde, Fernando Araújo, numa reunião onde esteve
presente o Presidente da ARSC, José Tereso. Na
ARSC, foram contemplados os ACeS Dão Lafões, com
quatro centros de saúde, Baixo Vouga, com um centro
de saúde, e a Unidade Local de Saúde de Castelo
Branco também com um centro de saúde.

CMRRC Rovisco Pais recebe encontro
sobre Telesaúde no AVC
O Centro de Medicina de Reabilitação da Região
Centro – Rovisco Pais é palco, amanhã, dia 30, do
encontro “Telesaúde no AVC – do evento ao domicílio”,
organizado pelos Serviços Partilhados do Ministério da
Saúde e pelo Centro Nacional de TeleSaúde.
Inserida na estratégia de dinamização da
implementação da Telemedicina no sistema de saúde
português, esta iniciativa acontece na véspera do Dia
Nacional do AVC e conta com a participação do
Ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes,
através de videoconferência com o CMRRC – RP.
Recorde-se que, em junho de 2016, o CMRRC foi
distinguido com o prémio “Boas Práticas em
Telemedicina no SNS” pelo seu contributo no
desenvolvimento da Rede de Telemedicina do SNS.
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