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ARSC IP, luto e reconhecimento
No final de uma semana extraordinariamente difícil,
devido aos incêndios, marcada pela dor e por horas
incontáveis de sobressalto vividas por populações
da zona do Pinhal Interior Norte, a ARSC, IP
apresenta sentidas condolências aos familiares das
vítimas.
Solidários no luto, determinados na ação, médicos,
enfermeiros, assistentes técnicos, assistentes
operacionais, demais profissionais da saúde,
estiveram, nos vários momentos, com competência
e serenidade, ao lado das populações atingidas. E
assim vão continuar a estar. A todos, o sentido
agradecimento da ARSC, IP.
INEM, corporações de Bombeiros, Cruz Vermelha
Portuguesa, Proteção Civil, Segurança Social,
autarquias, e pessoas anónimas, a ação da rede de
parceiros no terreno foi inexcedível. A estes
parceiros, a ARSC, profundamente reconhecida,
expressa o seu agradecimento.

ARSC alarga teleconsulta a centros
de saúde do Pinhal Interior Norte
ARSC vai arrancar com o programa de teleconsultas
nos centros de saúde que prestam assistência às
populações mais vulneráveis atingidas pela recente
vaga de incêndios na zona do Pinhal Interior Norte
(PIN). Está já totalmente operacional a telemedicina
nos centros de saúde de Alvaiázere, Arganil,
Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos,
Pampilhosa da Serra, Pedrógão Grande e Góis, que
poderá ser utilizada em diversas especialidades,
nomeadamente, trauma psicogenético, pneumologia
e cirurgia de queimados.
As teleconsultas na zona do PIN podem vir a integrar
mais áreas médicas hospitalares para além das
referidas.

Secretário de Estado Adjunto da
Saúde esteve no PIN
O Secretário de Estado Adjunto da Saúde deslocouse à zona do PIN, para se inteirar da dimensão dos
incêndios e avaliar a eficácia da resposta na área da
Saúde. Fernando Araújo esteve no Centro
Operacional de Proteção Civil, instalado em Avelar,
e deslocou-se posteriormente a Chão de Couce,
onde contactou com profissionais do INEM e reuniu
com o Secretário de Estado da Administração
Interna, Jorge Gomes.
Durante périplo pela região, o Secretário de Estado
Adjunto da Saúde esteve, no final do dia, em Góis,
onde visitou o local de acolhimento da população
evacuada das localidades em perigo.

ARSC renova acordos no âmbito da
RNCCI
A ARSC, com os serviços distritais da Segurança
Social, procedeu à renovação de acordos para o
triénio 2017/2019 que permitem a manutenção de
um total de 176 camas em unidades de cuidados
continuados integrados de longa e média duração e
convalescença em funcionamento nos distritos de
Aveiro, Castelo Branco, Coimbra e Viseu. Em breve,
está também prevista a renovação de acordos com
as misericórdias de Alvaiázere e Pedrógão Grande,
no distrito de Leiria.
Atualmente, a Rede Nacional de Cuidados
Continuados Integrados tem, na região Centro, uma
capacidade de oferta de 2.308 camas.

USP
do
PIN
edita
boletim
informativo
extraordinário
com
conselhos à população
A Unidade de Saúde Pública do Agrupamento de
Centros de Saúde do Pinhal Interior Norte editou um
boletim
informativo
extraordinário
dedicado
sobretudo a conselhos para as populações afetadas
pelos últimos incêndios (www.arscentro.minsaude.pt).
A abrir com uma mensagem de pesar da equipa da
USP do PIN, o boletim consagra especial atenção,
entre outras rubricas, ao risco de lesões por inalação
de fumo, à alimentação durante o combate aos
incêndios e à qualidade do ar.

Secretária
de
Estado
da
Administração Hospitalar da GuinéBissau na ARSC
O Presidente da ARSC recebeu, no decurso da
semana, a Secretária de Estado da Administração
Hospitalar do Governo da Guiné-Bissau, Maria
Inácia Có.
A governante, que esteve em Coimbra a convite da
Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, veio
acompanhada pelos assessores para as áreas
jurídica e hospitalar, respetivamente, Quiletche na
Isna e Lito Nunes Fernandes, bem como Leticia da
Fonseca (parteira e professora), Adelino de Pina
(Instituto Nacional de Saúde da Guiné-Bissau),
Alberto Luis Quematcha (diretor-geral do Hospital
Pediátrico São José em Bôr) e Dionísio Cumbá
(diretor do Serviço da Cirurgia do Hospital Pediátrico
São José em Bôr).

PPCIRA - Formação para ERPI em
Castelo Branco
Organizada pelo Grupo Coordenador Regional do
Programa Nacional de Prevenção e Controlo da
Infeção e das Resistências aos Antimicrobianos
(PPCIRA) da ARSC, realizou-se, em Castelo
Branco,
mais
uma
ação
de
formação
descentralizada para profissionais de estruturas
residenciais para idosos (ERPI), designadamente,
cuidadores e diretores técnicos.
A formação, que decorreu no auditório do Hospital
Amato Lusitano (ULS Castelo Branco), versou as
precauções baseadas nas vias de transmissão de
infeção e as boas práticas dos prestadores de
cuidados das ERPI.
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