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Saúde reuniu com Associação de
Familiares das Vítimas de Pedrógão
Grande
O Secretário de Estado Adjunto e da Saúde,
Fernando Araújo, e as várias entidades da área da
saúde implicadas no apoio e acompanhamento das
populações dos concelhos do Pinhal Interior
afetados pelos últimos incêndios e os respetivos
autarcas reuniram-se, esta semana, com
representantes da Associação das Vítimas de
Pedrogão Grande. Uma reunião “prática e
pragmática”, onde foi feito o ponto de situação da
atuação dos cuidados de saúde primários, dos
hospitais e da Saúde Pública e anunciada a criação
da Comissão de Acompanhamento na Área Saúde
Mental da população afetada pelos incêndios

Saúde Mental tem
resposta imediata

dado

uma

Coordenada pela psiquiatra Ana Araújo, a Unidade
de Saúde Mental Comunitária Leiria Norte
(USMCLN), que em articulação com os centros de
saúde de Pedrogão Grande, Figueiró dos Vinhos e
Castanheira de Pera tem respondido de forma
imediata às necessidades de apoio psicológico, vai
estender a sua intervenção aos concelhos de Góis e
Pampilhosa da Serra. Criada em 2010, a USMCLN
tem acompanhado, desde a primeira hora, as
populações
abrangidas
pelos
incêndios
Relativamente a julho, a USMCLN e os referidos
centros de saúde do Agrupamento de Centros de
Saúde do Pinhal Interior Norte realizaram 365
consultas de Saúde Mental, 163 de Psicologia e 104
visitas domiciliárias.

ACES
Baixo
Vouga
prepara
Programa de Saúde Escolar Local
O Agrupamento de Centros de Saúde Baixo Vouga
(ACES BV) promoveu uma reunião de apresentação
da estratégia a seguir pelo ACES BV na área da
Saúde Escolar para 2017/2018, com o objetivo de
alinhar e fazer convergir todas as atividades a
realizar neste âmbito segundo a diretriz da Equipa
Local de Saúde Escolar do ACES validada pela
Unidade de Saúde Pública.
Durante a reunião, teve ainda lugar a apresentação
do novo Coordenador Local de Saúde Escolar do
ACES BV e da Equipa Local de Saúde Escolar.

Centro de Saúde de Cantanhede
presente na Expofacic 2017
O Centro de Saúde de Cantanhede marcou lugar na
27ª. edição da Expofacic – Feira Agrícola, Comercial
e Industrial de Cantanhede – com um stand no
pavilhão da educação. Presença já habitual no
certame, os profissionais das unidades de cuidados
na comunidade, de recursos assistenciais
partilhados e de cuidados de saúde personalizados
levaram ao conhecimento do público informação
vária relacionada com as atividades que
desenvolvem. Entre as várias iniciativas realizadas
durante os 11 dias do certame, destaque para as
ações de educação para a saúde na luta contra a
Sida, distribuição de guias de acolhimento do utente,
promoção de estilos de vida saudáveis, informação
sobre cuidados continuados integrados, jogos na
área da literacia em saúde e muitas surpresas.

UCC de Gouveia e município
dinamizam o projeto “Mexe-te com
o verão – freguesias”
A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de
Gouveia, da Unidade Local de Saúde da Guarda,
em parceria com o município, está a desenvolver o
projeto “Mexe-te com o verão”, com atividades para
a promoção da saúde e do bem-estar individual e
coletivo.na comunidade. O programa estende-se
até 01 de setembro nas freguesias do concelho
com aulas de psicomotricidade e expressão físicomotora para os mais novos, aulas de ginástica
sénior, caminhadas dirigidas a toda a população e
a realização de avaliações de risco cardiovascular
e diabetes.

ARSC
publica
Atividades 2016

Relatório

de

Em consistência com os valores de transparência e
de prestação de contas que norteiam a
administração pública e os serviços públicos, a
ARSC divulga em www.arscentro.min-saude o seu
relatório de atividades de 2016. Trata-se de um
documento que permite avaliar resultados
operacionais em conformidade com o Plano de
Atividades de 2016. Elaborado pelo Departamento
de Planeamento e Contratualização da ARSC,
através da sua Unidade de Estudos e Planeamento,
o relatório “traduz o trabalho empenhado e
competente dos milhares de profissionais de saúde
que, na região de saúde do Centro assumem, no
seu dia-a-dia, a missão de servir uma população
residente de 1,7 milhões de pessoas”, considera o
Presidente da ARSC, José Tereso, na introdução.
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