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Secretário de Estado Adjunto e da
Saúde reuniu em Pedrógão Grande
O Secretário de Estado Adjunto e da Saúde presidiu
esta semana, na Câmara Municipal de Pedrógão
Grande, a uma reunião com várias estruturas do
Ministério da Saúde para avaliação da resposta que
tem sido dada às populações vítimas dos incêndios
de 17 de junho. Fernando Araújo referiu estar
satisfeito e tranquilo com as estruturas no terreno,
notando haver liderança e coordenação. O
governante, que destacou a forma flexível e
dinâmica como os profissionais de saúde têm
correspondido às necessidades das pessoas, frisou
que o programa de intervenção poderá, em
algumas áreas, como a Saúde Mental, durar mais
de dois anos. “Quem perdeu os bens e os entes
mais queridos demora a recuperar e o Governo tem
a responsabilidade de apoiar”, considerou o
Secretário de Estado Adjunto e da Saúde.

Missão Sorriso apoia o Projeto
Reabilitar da UCC Cantanhede…
Vocacionado para apoiar cidadãos com 75 anos, ou
mais, dependentes e referenciados pelas equipas
de saúde do concelho, o Projeto Reabilitar, da
Unidade de Cuidados na Comunidade Cantanhede,
foi contemplado pela Missão Sorriso com um apoio
de 4 mil euros.
O projeto da UCC Cantanhede tem como objetivo
uma intervenção abrangente, nomeadamente em
caso de AVC, recuperação pós-operatória de
cirurgia ortopédica, cinesioterapia respiratória e de
outras
situações
clínicas
que
aguardem
encaminhamento para a Medicina Física e
reabilitação, não descurando as alterações
fisiológicas associadas ao envelhecimento.

… e o Projeto Ser da UCC Pinheiro
dos Abraços
O Projeto Ser – Saúde, Esperança, Reencontro em
Saúde Mental, que a Unidade de Cuidados na
Comunidade Pinheiro dos Abraços, de Oliveira do
Hospital, desenvolve em parceria com a Câmara
Municipal e o Agrupamento de Escolas, ganhou novo
fôlego com um apoio de 25 mil euros da Missão
Sorriso. O Projeto, que visa melhorar a
acessibilidade da população do concelho a cuidados
de Saúde Mental através de consultas de
enfermagem especializadas, visitas domiciliárias,
acompanhamento telefónico e outras ações de forma
a evitar o internamento do doente, vai poder contar,
entre outros equipamentos, com uma nova carrinha
e material informático.

DICAD da ARSC publica Inquérito
Dia da Defesa Nacional – Região
Centro 2014

DICAD ARSC - Inquérito

Realizado por técnicos da Divisão de Intervenção
nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências
(DICAD) da ARSC, o Inquérito Dia da Defesa
Nacional
(DDN)
–
Região
Centro
(www.arscentro.min-saude.pt) foi elaborado no
seguimento da aplicação de um questionário
anónimo
e
de
autopreenchimento
sobre
comportamentos aditivos e dependências aos jovens
de 18 anos que participaram no DDN, que decorreu
ao longo de 2014 em vários dias e locais da região
Centro. Trata-se de um estudo transversal em que se
avaliam as prevalências de consumos de
substâncias lícitas e ilícitas bem como a prevalência
e utilização da internet em redes sociais e no jogo
online e em apostas. Responderam ao inquérito
18.437 jovens de ambos os sexos.

Grupo Motard da ULS da Guarda
arranca amanhã para o 2.º passeio
na mítica N222
O recém-criado Grupo Motard da Unidade Local de
Saúde da Guarda vai realizar amanhã, sábado, o
2.º Passeio Motard da ULS. Com partida às 09h00
da portaria nova do Hospital Sousa Martins, o grupo
seguirá o trajeto da N222, a estrada que liga Peso
da Régua ao Pinhão, prevendo-se a chegada por
volta das 19h30.
Atualmente com duas dezenas de associados, o
Grupo Motard da ULS da Guarda nasceu de uma
ideia do enfermeiro David Cardoso e do assistente
técnico Pedro Rato e pretende promover passeios
e confraternizações entre colaboradores da
instituição.
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