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Em novembro aconteceu...
SEMANA EUROPEIA DO TESTE VIH
FNSBS foi instituição aderente

CONGRESSO DA ORDEM DOS MÉDICOS
DENTISTAS
FNSBS apresenta caso clínico

Na semana de 17 a 24 de novembro decorreu a Semana
Europeia do Teste VIH - Hepatites a nível europeu.

Nos dias 17 e 18 de
novembro decorreu,
em Lisboa, o 26º.
Congresso da Ordem dos
Médicos Dentistas.

Esta é mais uma iniciativa que visa alertar todas as pessoas
para a importância da deteção precoce das doenças, tendo
em vista a quebra da cadeia de transmissão e uma maior
eficácia dos tratamentos, se necessários.
Poderá ainda fazer o teste VIH na Fundação, no Centro cofinanciado pela Direção-Geral da Saúde, até ao dia 31 de
março de 2018, todos os dias úteis, das 11h às 14h.

E m p a rc e r i a co m a
Faculdade de Medicina
Dentária da Universidade
de Lisboa uma equipa,
integrando as Drªs. Alda
Tavares e Cláudia Pereira
da FNSBS apresentaram
um caso de interesse
clínico (ver poster à
esquerda).

O teste é
voluntário,
confidencial
e gratuito.
Esperamos
por si!

Porque a partilha de
conhecimento está no
nosso ADN ...

Custa tanto
Como um abraço
Um Plano de Saúde gratuito no seu Cartão Continente,
sem limites.
PLANO DE SAÚDE WELLS
Agora também na Fundação
A partir da presente data os clientes com acesso ao Plano
de Saúde Wells (que resulta de uma parceria
AdvanceCare e Cartão Continente) já podem beneficiar dos
serviços de saúde da Fundação nas condições especiais
previstas nesse Plano.

Para saber mais sobre o Plano Wells siga o link
https://www.planosaudewells.pt/plano-de-saude
Para saber mais sobre os serviços de saúde disponíveis na Fundação siga
o link http://fnsbs.pt/saudecrianca.html e Cuide Hoje do Amanhã!
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AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO 2017 *
O que diz quem nos conhece

Quase 98% dos utentes consideram os
serviços da Fundação Bons ou Muito Bons!
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AVALIAÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS

Quem vem à Fundação considera-se de
melhor saúde que os portugueses em
geral.
AUTOAPRECIAÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE
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Os pais que trazem os filhos à Fundação
consideram as suas crianças ainda mais
saudáveis (99,18% entre o bom e o ótimo).
AUTOAPRECIAÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE
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* Realizado entre 1/09/2017 e 30/10/2017 através da distribuição de questionários aos clientes que se dirigiram aos serviços da Fundação nesse período.
Responderam 132 clientes.

CARTÃO PRESENTE
Porque o Natal também é partilha ...
A FNSBS tem ao seu dispôr um Cartão Pré-Pago que pode ser oferecido como Cartão
Presente e utilizado pelo portador.
Este Cartão dá acesso a todos os nossos serviços de saúde em condições especiais.
Para saber mais sobre o Cartão Pré-Pago fale-nos por favor através do:
211 358 166 ou pelo e-mail: geral@fnsbs.pt

