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em maio aconteceu...
EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE

PSICOLOGIA

FNSBS na Comunidade

Protocolo com o ISPA

A FNSBS promoveu mais duas ações de educação para a saúde,
nos dias 23 e 28 de maio, em dois centros educativos.

Na sequência da celebração do Protocolo com o ISPA - Instituto
Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida no
passado mês de setembro de 2017, estão em concretização 3
Estágios de Psicologia de alunos finalistas na FNSBS durante todo o
ano letivo 2017/2018.

Estas ações foram da responsabilidade do Programa de Saúde
Oral da Fundação (existente desde 1975) e tiveram lugar no
Colégio do Bosque e no Centro Doutor João dos Santos Casa da
Praia.

Nestas ações estiveram envolvidas 26 crianças, das quais: 16,
entre os 3 e os 5 anos, e 10, entre os 5 e os 9 anos.

Sob a coordenação do Dr. Emanuel Pereira, estes estágios são sinal
vivo do compromisso da Fundação de aprender e melhorar
sempre, ao serviço da saúde e do bem-estar de todos aqueles a
quem se dedica.

O QUE FAZEMOS PELOS OUTROS DIZ MUITO SOBRE NÓS
A FNSBS na Campanha da Associação Mutualista Montepio
A Fundação foi uma das instituições da economia social
convidadas pela Associação Mutualista Montepio a participar na
sua nova campanha institucional. Convite que muito nos honrou e
que aceitámos prontamente, uma vez que que nos foi dirigido por
um parceiro incontornável no apoio que damos aos que mais
precisam dos nossos cuidados de saúde.

Iniciada em 2013, esta parceria tem-se traduzido nos últimos anos
no co-financiamento dos cuidados de saúde prestados a
crianças/jovens em situação de acolhimento institucional (por
ordem judicial).
Em 2018 (até 30 de abril), são já 91 as crianças/jovens nesta
situação a fazer a sua vigilância de saúde na FNSBS, tendo
realizado 363 consultas!
Em nome destas crianças/jovens o nosso muito obrigado!

“Precisamos de instituições como a Associação
Mutualista para conseguirmos chegar onde somos
mais precisos. Cada um, à sua forma, contribuímos
para chegar mais perto de quem precisa de nós”
(Cláudia Pereira, Higienista Oral da FNSBS)

Saiba mais sobre esta campanha em:
https://www.montepio.org/o-que-fazemos-pelos-outros/

Juntos, CUIDAMOS melhor HOJE DO AMANHÃ!
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em maio aconteceu...
FEIRA DE SAÚDE DE BELÉM

RGPD

FNSBS, Sempre Presente!

Novas Regras em Vigor

Pelo 5º. ano consecutivo a FNSBS esteve presente na Feira de
Saúde de Belém.

Como todos já sabemos, entrou em vigor, a 25 de maio, o novo

Este evento, da iniciativa da Junta de Freguesia de Belém, teve
lugar nos Jardins Vasco da Gama nos dias 11 e 12 de maio,
mobilizando muitas pessoas e instituições.

Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD).
Na FNSBS continuamos a cuidar de si e dos seus dados sensíveis,
como sempre o fizemos, e agora de modo reforçado.
Queremos que saiba no entanto que pode sempre rever e alterar
as suas permissas de consentimento através do nosso site,
seguindo o link
http://fnsbs.pt/termos-de-privacidade-fnsbs.html
Pode ainda, se necessário, colocar-nos as suas questões sobre
este assunto através do e-mail criado para o efeito:
dados.pessoais@fnsbs.pt

e em junho não perca...
EXPOSIÇÃO DE PINTURA

WORKSHOP

Os nossos médicos também são artistas

Temos de estar preparados

Durante o mês de junho de 2018 está a decorrer, no hall principal
da FNSBS, uma exposição de pintura.

Nos primeiros anos de vida são vários os riscos a que bebés e
crianças estão sujeitos, sendo responsabilidade dos cuidadores
preveni-los e estar preparados para reagir adequada e
rapidamente.

A autora é a Drª. Fernanda Torgal, pediatra da FNSBS que muitos
já conhecem.

No próximo dia 14 de
junho, pelas 18h, pela
mão da Enfª. Fátima
Esteves, todos podemos
reforçar competências...

Sob o título “um pedaço de tempo, um pedaço de vida, em
pedaços de tela”, estão todos convidados...
Para saber mais, siga o link www.fernandatorgal.wordpress.com

WORKSHOP
14 de junho às 18 h

Inscrições gratuitas mas
sujeitas a inscrição
Sustos e Riscos - Como Atuar ?
através de:
geral@fnsbs.pt ou 21 303 14 23

