BI-PRS
Programa Nacional de Vacinação (PNV)
Quem somos?
Somos um grupo multiprofissional (médicos, enfermeiros e farmacêuticos),
sediado no Departamento de Saúde Pública da ARS Centro, que assegura a
coordenação regional do Programa Nacional de Vacinação da Direção-geral da
Saúde.
O nosso contacto eletrónico é vacinas@arscentro.min-saude.pt.

Quem servimos?
Servimos todas as pessoas presentes na região de saúde do Centro e, porque se
trata de um programa nacional, em Portugal.
A vacinação é, de acordo com a evidência científica, uma das medidas de saúde
pública que mais contribui para a saúde da população mundial.

O que pretendemos e o que oferecemos?
Pretendemos proteger a saúde da população relativamente a doenças evitáveis
pela vacinação. Pretendemos prevenir e controlar essas doenças e, desta forma,
reduzir o sofrimento e a mortalidade associados.
Disponibilizamos a vacinação contra um conjunto de doenças contempladas no
PNV.

O que fazemos?
Coordenamos, acompanhamos e apoiamos o desenvolvimento e execução do
PNV na região de saúde do Centro. Avaliamos o seu impacte na população da
região Centro.
Promovemos a motivação e a formação dos profissionais de saúde, bem como o
esclarecimento informado da população.
Planeamos as necessidades das vacinas que integram o PNV, bem como as
destinadas aos Centros de Vacinação Internacional, a campanhas de vacinação e
a grupos de risco, por exemplo.
Apoiamos a implementação e avaliação de campanhas/estratégias de vacinação
em grupos e na implementação regional do novo PNV 2020.

Como fazemos?
Articulamo-nos com os interlocutores da Direção-geral da Saúde e dos serviços
de saúde do SNS na região, bem como com os outros programas de saúde da ARS
Centro.
Articulamo-nos, a nível regional, com as unidades de saúde, com o setor social,
com o setor da educação e com outros parceiros locais, tendo em vista promover
a vacinação.
Apoiamos os profissionais e os serviços de saúde na resposta a questões
relacionadas com a vacinação/PNV.

