32
N.º EDIÇÂO

Newsletter
02 junho.2017

ARSC,
ACeS,
ULS,
centros
hospitalares e hospitais alinham
cooperação e afiliação institucional
Tele Saúde, segurança do medicamento, afiliação
e gestão partilhada de recursos, vacinação e
Planos de Contingência Saúde Sazonal – módulo
Verão foram, entre outros, temas da reunião
realizada esta semana, em Coimbra, entre o
Conselho Diretivo da ARSC e responsáveis dos
centros hospitalares, hospitais, unidades locais de
saúde (ULS) e agrupamentos de centros de saúde
(ACeS) da região Centro.
No decurso da reunião, o presidente da ARSC
lançou o repto aos presentes para avançarem com
a teleconsulta na área da dermatologia, como forma
de diminuir as listas de espera para esta consulta.
José Tereso garantiu apoio a nível dos
equipamentos para que a teledermatologia venha a
ser uma realidade a curto prazo na região Centro.

Sarampo: DSP da ARSC destaca
excelente
colaboração
entre
unidades de saúde
No decurso da reunião de trabalho realizada na
ARSC sobre cooperação e gestão partilhada de
recursos, o diretor do Departamento de Saúde
Pública da ARSC considerou excelente a
colaboração que existiu entre os ACeS, a Saúde
Pública e as unidades hospitalares na identificação
e estudo de oito possíveis casos de sarampo na
região Centro. “Fomos a única região do país que
não teve casos confirmados de sarampo e o que foi
feito entre todos foi muito importante”, sublinhou
João Pedro Pimental, referindo que cada caso
obrigou a “dezenas e dezenas de contactos, a um
trabalho intenso”.

Hospital Distrital da Figueira da Foz
viveu o Dia Mundial da Criança
Assinalado em cheio, o Dia Mundial da Criança no
Hospital Distrital da Figueira da Foz teve direito a
muita brincadeira, a consultas à bonecada e à oferta
de presentes. O Conselho de Administração,
conjuntamente com o Serviço de Pediatria e os
Palhaços d’Opital, distribuíram presentes oferecidos
pela Fundação Luis Figo às crianças internadas, na
Consulta Externa e no Serviço de Urgência.
No hall da entrada do edifício principal mostra-se, até
dia 4, uma exposição de trabalhos realizados pelos
alunos da Escola João de Barros, alusivos ao tema
“Maus Tratos na Infância”.

USF
Ribeirinha
abriu
Clínica
Estrelinha em centro comercial
Em vésperas do Dia Mundial da Criança, a Unidade
Local de Saúde da Guarda, através da equipa de
médicos da USF Ribeirinha, lançou o projeto
Clínica Estrelinha, dedicado às crianças entre os 06
e 07 anos do concelho da Guarda.
Tendo como objetivo desmitificar o medo das
crianças em relação ao médico e enfermeiro, o
projeto instalou-se no Centro Comercial La Vie para
dar a conhecer, através de várias atividades, o
papel dos profissionais de saúde na comunidade e
educar para a saúde e cidadania.
Participaram crianças das escolas da Guarda e
petizes curiosos que passaram pelo espaço
comercial.

Lanche.com abrange 800 crianças
do concelho de S. Pedro do Sul
Oitocentas crianças de jardins-de-infância e
escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico de S. Pedro
do Sul estão envolvidas no projeto Lanche.come,
implementado pela Unidade de Saúde Pública do
ACeS Dão Lafões com a colaboração dos
agrupamentos de escolas do concelho, jardins-deinfância privados e associações de pais. Através do
jogo “Quantos queres”, “Jogo da Glória”, entre
outras atividades educativas, o projeto promove
escolhas alimentares saudáveis, o aumento do
consumo de pão, leite, iogurte e fruta de forma a
reduzir o consumo de refrigerante, doces e
salgados nos lanches dos alunos.

USF VitaSaurium realizou a IV
Caminhada pela Saúde
Com ponto de encontro junto às instalações do
Centro de Saúde de Soure, a Unidade de Saúde
Familiar VitaSaurium convidou, no passado
domingo, a população do concelho para mais uma
Caminhada pela Saúde, como forma de promover
a saúde e de fortalecer as relações de empatia com
a comunidade a quem presta cuidados.
Este ano, a caminhada teve outro objetivo, o de
ajudar indivíduos/famílias carenciadas. Para isso, a
equipa da USF estipulou um preço de inscrição
simbólico que consistiu na oferta de um produto
alimentar. E haja saúde e solidariedade!
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