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Novos diretores executivos dos
ACeS BM, BV e PL já em funções
Os Agrupamentos de Centros de Saúde Baixo
Mondego (ACeS BM), Baixo Vouga (ACeS BV) e
Pinhal Litoral (ACeS PL) têm novos diretores
executivos, respetivamente, Carlos Ordens, Pedro
Almeida e Pedro Sigalho.
Nomeados por despacho do Ministro da Saúde,
iniciaram funções em abril, tendo reunido, na
presente semana, com o Conselho Diretivo da
ARSC.
Os ACeS funcionam na dependência de um diretor
executivo e são constituídos por várias unidades
funcionais que têm por missão garantir a prestação
de cuidados de saúde primários à população da
respetiva área geográfica.

ARSC e Câmara de Montemor-oVelho cooperam para criação de
futura USF em Pereira
A ARSC e a Câmara Municipal de Montemor-oVelho assinaram um protocolo de colaboração para
sediar a Extensão de Saúde de Pereira em
instalações da Junta de Freguesia, tendo em
perspetiva a criação de uma unidade de saúde
familiar. No âmbito do protocolo, a autarquia
responsabiliza-se pela realização das obras de
beneficiação, competindo à ARSC a reinstalação
de todos os equipamentos.
“Só estabelecendo parcerias poderemos ir ao
encontro das obrigações do poder Central,
Regional e Autárquico que é servir melhor as
populações nas várias áreas”, destacou, na altura,
José Tereso, Presidente do Conselho Diretivo da
ARSC.

ARSC e parceiros lançam 7ª
Campanha Prevenção de Maus
Tratos a Crianças e Jovens
A ARSC, através da Comissão Regional da Saúde
da Mulher, da Criança e do Adolescente (CRSMCA),
e com o envolvimento de vários parceiros, leva a
efeito em abril, mês internacional da Prevenção dos
Maus Tratos na Infância, a 7º. Campanha de
Prevenção de Maus Tratos a Crianças e Jovens. O
programa, que arrancou na Guarda, inscreve, até
final do mês, a realização de palestras, caminhadas
e formação específica destinada a profissionais que
lidam com esta problemática.
Os programas locais da campanha em curso podem
ser consultados em www.arscentro.min-saude.pt.
Participe!

ARSC atualiza a Caraterização dos
Acidentes Não Intencionais
A Equipa Regional do Programa Nacional de
Prevenção de Acidentes (PNPA) do Departamento
de Saúde Pública da ARSC concluiu a atualização
do estudo “Caraterização dos Acidentes Não
Intencionais – Região de Saúde do Centro”, edição
de 2017.
O estudo, acessível em www.arscentro.minsaude.pt, assume-se particularmente útil para a
definição de prioridades e estratégias na área da
promoção da segurança e prevenção de acidentes
e desenvolve-se em duas partes: acidentes
rodoviários e acidentes não intencionais que
motivaram internamentos hospitalares em utentes
residentes nos concelhos da região Centro.
I

Hoje é Dia Mundial da Saúde
O Dia Mundial da Saúde, comemorado a 7 de abril
de cada ano para assinalar o aniversário da
fundação da Organização Mundial da Saúde (OMS)
constitui uma oportunidade para mobilizar a ação
em torno de um tema específico. Este ano o tema
escolhido é “Depressão. Vamos falar!”.
A depressão afeta pessoas de todas as idades, de
todas as esferas da vida, de todos os países. É,
atualmente, em termos mundiais, a segunda maior
causa de morte entre os 15 e os 29 anos. Mas pode
ser prevenida e tratada. Uma melhor compreensão
do que é a depressão ajudará a reduzir o estigma
associado e leva a que mais pessoas procurem
ajuda.
Para
informações,
consulte
http://www.dgs.pt/em-destaque/dia-mundial-dasaude-7-de-abril2.aspx
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