ARS Algarve,IP lança nova página institucional
A Administração Regional de Saúde do Algarve disponibiliza desde o início de maio uma nova página
institucional, criada com recursos da instituição, com o intuito de melhorar a acessibilidade à
informação sobre a saúde na Região. Além de uma renovação e reorganização de conteúdos, o novo
site apresenta um formato graficamente mais atrativo, adaptado a tecnologias como iPad e
smartphones.

Ação «Juntos Salvamos Vidas» ensina manobras de Suporte Básico de Vida à
população de Faro
A Administração Regional de Saúde do Algarve IP participa na ação de intervenção comunitária «Juntos
Salvamos Vidas», promovida pela Escola Superior de Saúde da Universidade do Algarve, no dia 12 de
maio, Dia Internacional do Enfermeiro, com o objetivo de capacitar a população a responder da
melhor forma a situações de paragem cardiorrespiratória nos adultos e assim ajudar a salvar vidas.
» LER +

Criação do Centro Hospitalar do Algarve - uma oportunidade para a Região
O Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Algarve IP destaca a importância da
criação do Centro Hospitalar do Algarve para a melhoria os cuidados de Saúde na Região. Aprovado em
Conselho de Ministros de 17 de abril de 2013, o Centro Hospitalar do Algarve irá integrar as três
unidades hospitalares do Algarve (Hospital de Faro e Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio Hospital de Portimão e Hospital de Lagos).
» LER +

ARS Algarve, IP assinalou a Semana Europeia da Vacinação - «Vacinar, Proteger,
Prevenir»
A Administração Regional de Saúde do Algarve IP, através do Departamento de Saúde Pública e
Planeamento, assinalou a Semana Europeia da Vacinação, entre os dias 22 e 27 de abril, com a
disponibilização na sua página web de uma informação sobre a vacinação, em formato de pergunta/
resposta, dirigidas aos pais das crianças e jovens assim como ao público em geral.
» LER +

Unidade de Convalescença de Loulé reabriu segunda-feira 1 de abril
A Unidade de Convalescença de Loulé, com capacidade de 20 camas, gerida pelo Hospital de Faro,
cujo contrato tinha terminado em agosto de 2012, reabriu no dia 1 de abril, após a conclusão de um
processo de reestruturação e reorganização levada a cabo pelo Hospital de Faro, em estreita
colaboração com a ARS Algarve IP, com vista a tornar mais eficiente e racional a gestão dos serviços e
recursos humanos existentes.
» LER +

Deteção Precoce da Infeção VIH/sida no ACES Central: Solicite o Teste Rápido
Desde o dia 8 de abril que é possível realizar o teste rápido para a deteção precoce da infeção VIH/
sida em todas as Unidades de Saúde Familiar, Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados e
Serviços de Urgência Básica do Agrupamento de Centros de Saúde Central, nomeadamente, nos
Centros de Saúde de Faro, Olhão, Albufeira, S. Brás de Alportel e Loulé, incluindo as extensões de
Quarteira, Almancil e Boliqueime.
» LER +

Ministro da Saúde inaugurou requalificação do serviço de urgência e confirma as
mudanças processadas
Em visita ao Hospital de Faro para proceder à inauguração da requalificação do Serviço de Urgência
Polivalente, o Ministro da Saúde, Dr. Paulo Macedo, congratulou-se pela melhoria processada na
imagem e condições assistenciais das urgências desta unidade de saúde.
» LER +

Dia Mundial da Saúde dedicado à prevenção da Hipertensão no Algarve
Profissionais de saúde da ARS Algarve mobilizaram-se em várias ações dirigidas à população nos dias 7
e 8 de abril na Região, no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Saúde 2013, com o intuito de
sensibilizar para a importância da prevenção da hipertensão, melhorando desta forma os índices de
sobrevivência.
» LER +

CHBA assinalou o Dia Nacional do Doente com AVC
O Núcleo de Enfermagem de Reabilitação (NER) do Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio, EPE
assinalou o Dia Nacional do Doente com AVC, no dia 6 de Abril, com rastreios e ação de informação
junto da população Portimonense.
» LER +

ORL do CHBA promoveu 4ª Edição do Curso de ORL para Médicos de Família

O Serviço de Otorrinolaringologia do Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio (CHBA, EPE) realizou a
4ª Edição do Curso de ORL para Médicos de Família, nos dias 4 e 5 de Abril, dedicado ao tema
«Urgências em ORL».
» LER +

Dia Mundial da Consciencialização do Autismo assinalado no CHBA
O Departamento de Saúde Mental do CHBA assinalou o Dia Mundial da Consciencialização do Autismo (2
de abril), com um breve texto, que mais do que um alerta é uma manifestação de esperança e forte
apelo à não discriminação de utentes com problemas de saúde mental.
» LER +

GASMI Silves promoveu «Férias Super Fixes» para crianças e jovens
Uma dezena de crianças e jovens integrados no apoio terapêutico do Grupo de Apoio à Saúde Mental
Infantil (GASMI) do Centro de Saúde de Silves, participaram de 18 a 22 de março no projeto «Férias
Super Fixes», promovido pela Câmara Municipal de Silves com o objetivo de ocupar os tempos livres
em período de férias escolares da Páscoa e promover a socialização.
» LER +

Comité internacional atribui certificado de acreditação da qualidade ao Serviço de
Pediatria do Hospital de Faro
O Serviço de Pediatria do Hospital de Faro recebeu no passado dia 26 de março o Certificado de
Acreditação da Qualidade, atribuído pelo Comité da Acreditação da Agência da Qualidade Sanitária da
Andaluzia.
» LER +

«Pressão arterial saudável, batimento cardíaco saudável»
A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) D’Alagoa, unidade
integrante do ACES Barlavento, desenvolve, no dia 17 de maio, no âmbito
das celebrações do Dia Mundial da Hipertensão, uma sessão de educação
para a saúde na Universidade Sénior de Lagoa sobre a importância da
adoção de estilos de vida saudáveis de forma a prevenir a hipertensão
arterial.
» LER +

Esclarecimento sobre «Gravidez na Adolescência»

A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) Arenilha, unidade
integrante do ACES Sotavento, realiza, nos dias 15, 16 e 21 de maio, na
escola EB 2,3 de Castro Marim, sessões de esclarecimento sobre a
«Gravidez na Adolescência» para a população mais jovem daquela
localidade.

» LER +

7ª Edição do Prémio Boas Práticas em Saúde

A Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Hospitalar (APDH) e a Direção-Geral da Saúde (DGS)
organizam, em parceria com a Administração Central do Sistema de Saúde, IP (ACSS), e com as
Administrações Regionais de Saúde, a 7ª edição do Prémio Boas Práticas em Saúde. O prazo para
apresentação de candidaturas decorre entre 2 de maio e 11 de junho de 2013.
» LER +

visite-nos em www.arsalgarve.min-saude.pt

