Plano Verão 2013 - ARS Algarve IP disponibiliza cuidados de saúde em 32 Postos de
Praia de 1 de julho a 15 de setembro
A Administração Regional de Saúde do Algarve IP, através de um protocolo de colaboração com a Cruz
Vermelha Portuguesa, vai disponibilizar, de 1 de julho a 15 de setembro, 32 Postos de Praia
distribuídos ao longo da costa algarvia, com o objetivo de assegurar cuidados de saúde de enfermagem
e dar resposta a situações clínicas que possam ser tratadas no local, ou, em caso de necessidade,
encaminhar o utente para uma unidade de saúde mais adequada.
» LER +

ACES Barlavento tem novo diretor executivo

Foi publicado em Diário da República no dia 19 de junho, o despacho n.º 7953/2013 que designa o
licenciado Tiago Botelho Martins da Silva para o cargo de Diretor Executivo do Agrupamento de
Centros de Saúde (ACES) Barlavento.
» LER +

Encontro dedicado ao Enfarte Agudo do Miocárdio no Hospital de Faro
Melhorar a articulação entre os agentes de saúde mobilizados na resposta ao Enfarte Agudo do
Miocárdio é o principal objectivo do Encontro que reúne dia 13 de julho profissionais de saúde do
Algarve para debaterem a intervenção cardiovascular na Região.
» LER +

Recrutamento Medicina Geral e Familiar
Encontra-se aberto o procedimento de recrutamento simplificado destinado ao preenchimento de
cinco postos de trabalho para a categoria de assistente da área de medicina geral e familiar da
carreira especial médica, nos Agrupamentos de Centros de Saúde da Região de Saúde do Algarve.
» LER +

Rastreio de VIH/sida em farmácias
Projeto-piloto da ARS Algarve IP realizado em 21 farmácias englobou perto de 600 utentes.
A Administração Regional de Saúde do Algarve IP, através do Centro de Aconselhamento e Deteção
Precoce da Infeção pelo VIH/sida (CAD Faro), promoveu entre 2011 e 2012 um projeto-piloto de
identificação precoce da infeção VIH/sida em farmácias, sendo a única Região a nível nacional a
participar neste projeto da Associação Nacional das Farmácias (ANF) e da Direção Geral da Saúde.
» LER +

«Nascer e crescer feliz»
5ª Semana do Bebé de Olhão juntou várias centenas de participantes em prol da criança.
Mais de duas centenas de pessoas participaram no dia 7 de junho de 2013, no Seminário técnico
«Nascer e crescer feliz», no Hotel Real Marina em Olhão, que juntou especialistas nas áreas da saúde
mental infantil onde foi abordada a importância da prevenção e promoção da saúde na primeira
infância. O evento, inserido no âmbito das atividades da quinta edição da Semana do Bebé de Olhão,
realizadas de 3 a 10 de junho, numa organização do Grupo de Apoio à Saúde Mental Infantil (GASMI) da
Unidade Funcional de Olhão (ACES Central) da ARS Algarve IP, em colaboração com a Câmara
Municipal de Olhão, tendo contado com a presença da madrinha da Semana de 2013, a atriz e
apresentadora de televisão, Adelaide de Sousa.
» LER +

Enfermeiros ensinam suporte básico de vida pediátrico
Decorreu no dia 15 de junho, no Hospital de Faro mais uma edição do Curso de Suporte Básico de Vida
Pediátrico. A iniciativa contou com a presença de vários pais e educadores que puderam colocar em
prática, através de um manequim, as noções básicas de suporte básico de vida aprendidas durante o
dia de formação.
» LER +

Harmonização de métodos em destaque
Grupo de Trabalho Estratégico dos Observatórios Regionais de Saúde das cinco Administrações
Regionais de Saúde reuniu na ARS Algarve no dia 30 de maio .
Este Grupo de Trabalho, liderado pelos respetivos Delegados de Saúde Regionais, tem vindo a
desenvolver trabalho colaborativo, sobretudo, no que diz respeito à harmonização de métodos,
indicadores e instrumentos de observação e monitorização do estado de saúde da população e seus
determinantes.
» LER +

«Semana da Criança» no CHBA

O Serviço de Pediatria do Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio assinalou este ano o Dia Mundial da
Criança durante toda a semana com a iniciativa «Semana da Criança».
» LER +

Unidade de Medicina Hiperbárica do CHBA vai avançar
Realizou-se no passado dia 14 de Maio de 2013, a assinatura do Protocolo entre o Centro Hospitalar do
Barlavento Algarvio e a Associação para a Promoção e Desenvolvimento do Turismo Subaquático
(MUSUBMAR).
» LER +

«Dê a mão às crianças, caminhe pela prevenção dos maus-tratos»

2ª edição da Caminhada Solidária realizou-se no dia 16 de junho em Portimão para chamar a atenção
para a importância da promoção dos direitos e proteção das crianças e jovens.
» LER +

«A Segurança da Criança no Automóvel» no CS de Faro

A APSI - Associação para a Promoção da Segurança Infantil, vai estar
presente no Centro de Saúde de Faro (ACES Central), no dia 11 de julho,
para promover o Projeto «Consultas de Segurança Infantil A Segurança da
Criança no Automóvel».

» LER +

Exposição «Viver com Epilepsia...como sair da escuridão» no
Hospital de Faro 1 de julho a 2 de agosto

Promovida pela Liga Portuguesa Contra a Epilepsia (LPCE), em parceria
com a EPI - Associação Portuguesa de Familiares, Amigos e Pessoas com
Epilepsia -, a exposição multimédia propõe-se a promover um maior
conhecimento sobre a doença, contribuindo para a sua desmistificação e
permitindo o acesso a conteúdos mais atuais sobre a Epilepsia.
» LER +

UCC Gentes de Loulé promove «Jogos sem barreiras»

A UCC Gentes de Loulé, unidade integrante do ACES Central, em colaboração com o projeto
Aprendiz@arte, realiza, no dia 11 de julho, às 10:00 horas, a atividade «Jogos sem barreiras» no Parque
Municipal de Loulé com o objetivo de sensibilizar para a diferença e as dificuldades específicas dos
portadores de incapacidades motora e sensorial, bem como promover a alimentação saudável e a saúde
oral.

» LER +

Rastreios VIH/Sida na Concentração Motards de Faro

A Administração Regional de Saúde do Algarve IP, em parceria com a Associação para o Planeamento
da Família, vão estar presentes na Concentração Motards de Faro, que decorre em Faro, entre 18 e 21
de julho, com a Unidade Móvel da APF, para realizaram o rastreio da infeção pelo VIH/Sida, teste de
alcoolemia e, simultaneamente, prestarem aconselhamento e distribuírem preservativos e material
informativo.
» LER +

Cuidado com o calor

Departamento de Saúde Pública e Planeamento da ARS Algarve IP, no âmbito do Plano de Contingência
para Temperaturas Extremas Adversas- Módulo de Calor recomenda a adoção de medidas de
prevenção, conselhos e cuidados a ter para fazer face ao calor.
» LER +
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