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Apoio Psicopedagógico/Psicomotricidade

Pediatria

Pedopsiquiatria

  Nutrição
  Imuno-alergologia
  Homeopatia

  Saúde Familiar
  Otorrinolaringologia

  Saúde da Maternidade
  Acompanhamento na Gravidez/
  /Maternidade

  Preparação Pré-parto
  Recuperação Pós-Parto

  Cuidados com o Bebé

  Saúde Ginecológica
  Planeamento Familiar
  Acompanhamento Pós-Menopausa

  Contactos:
  Telef: 213031420

Terapia da Fala
Psicologia (até 21 anos)

   Ortopedia Dento-Facial
   Ortodôncia Fixa

Cardiologia Pediátrica

Saúde da Visão
Saúde da Audição

Saúde Infantil

Saúde Oral
Avaliação do  Desenvolvimento Infantil

ELETROCARDIOGRAMAS

VACINAS
6ªs. feiras 9h-12:30h e 14h-18h

ECOGRAFIAS

Morfológicas e Cardiologia Pediátrica e Fetal 

Ginecologia / Obstetrícia, 3D / 4D /

http://fnsbs.pt/

ANÁLISES
2ªs. e 6ªs. feiras das 8:30h às 10:30h

MARCAR
CONSULTA

SAÚDE INFANTIL E JOVEM (0-18 anos)

SAÚDE DA MULHER (todas as idades)

SAÚDE DA FAMÍLIA (para todos)

A Fundação FNSBS desenvolve programas 
de Vigilância de Saúde de carácter 
regular, através de equipa de enferma-
gem e médicos especializados, que 
promovem a PREVENÇÃO, permitem o 
DIAGNÓSTICO PRECOCE e a terapêutica 
mais eficaz.

  e-mail: geral@fnsbs.pt

  Estacionamento privativo

As pessoas com literacia digital nos temas da saúde, são capazes de ter 
um papel mais ativo nas formas de alcançar o seu potencial de saúde.

A Fundação FNSBS, membro associado, partilha as recomendações deste grupo de peritos, na 
página seguinte.

Esta é uma das conclusões do workshop organizado pelo 
EuroHealthNet em Lisboa, que juntou um grupo de 30 participantes, de 
organismos públicos e instituições privadas de Portugal, Luxemburgo, 
Holanda, Espanha, Itália, Irlanda, Noruega, Rússia e Inglaterra.

97,7% dos utentes/clientes da Fundação
considera os serviços de saúde prestados Bons/ Muito Bons? 
(dados nov/17).

Avaliação de satisfação no 2º trimestre de 2019
A sua opinião é preciosa!

Durante os meses de abril, maio e junho, irá decorrer a avaliação de 
satisfação dos nossos serviços, recolha de sugestões e ideias.

A Fundação agradece a oportunidade de melhorar, ainda mais, com 
os resultado das vossas respostas!

DESTAQUE

SABIA QUE...

Sob o tema da saúde sexual e reprodutiva, dirigida a jovens 
adolescentes e encarregados de educação, decorreu a sessão de 
sensibilização proferida pela Enf.ª Fátima Esteves da Fundação 
FNSBS, no Centro de Educação e Desenvolvimento do (CED) Pina 
Manique da Casa Pia de Lisboa, que contou com a ativa e criativa 
interação de 30 participantes .

A Fundação acolheu em estágio dois alunos finalistas de 
Psicologia  no ano letivo 2018/2019, Patrícia Magalhães e 
Gonçalo Coelho, sob a coordenação do Dr. Emanuel Pereira, no 
âmbito do Protocolo celebrado com o ISPA – Instituto 
Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida. Dada a 
elevada procura, a Fundação tem vindo a reforçar, nos últimos 
anos, os serviços de saúde em Psicologia.

Com satisfação a Fundação recebeu a oferta 
dos brinquedos pintados em madeira que 
estão disponíveis para as crianças 
brincarem no espaço delas. Venham 
brincar! 

A Fundação agradece à família a colorida 
oferta!

Saúde Sexual e Reprodutiva

Literacia Digital em Saúde

Psicologia

As crianças, e não só, adoram! 

a

Cheque dentist

ACORDOS COM SEGURADORAS
E OUTROS PARCEIROS
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LITERACIA EM SAÚDE - O PAPEL DO DIGITAL COMO UMA ABORDAGEM INTERSECTORIAL

Promover a literacia digital em saúde é essencial para evitar o aumento das desigualdades em saúde

No passado dia 28 de fevereiro a Fundação FNSBS participou, como 
membro associado, no workshop sobre literacia digital em saúde, 
organizado pela EuroHealthNet, em Lisboa. Apresentamos as 
recomendações produzidas na sessão, dirigidas aos decisores 
europeus, no sentido de assegurar que o desenvolvimento digital em 
saúde não deixa ninguém para trás e beneficia os mais vulneráveis.

A literacia digital em saúde é a capacidade de procurar, encontrar, 
compreender e avaliar informação relacionada com a saúde a partir

Consciencializar, 
capacitar e formar os 

profissionais de saúde 
em literacia digital

Desenvolver Regulamentos 
Europeus para os motores 
de busca, para monitorizar 
os determinantes comerciais 

da saúde na internet e 
selecionar o tipo adequado 

de regulamentação

Promover a cidadania 
tecnológica e melhorar a 
literacia digital em saúde 
ao longo do ciclo de vida

Envolver os cidadãos (de 
diferentes estratos sociais) 

como co-criadores no 
desenho, implementação e 

avaliação de soluções 
digitais de saúde

Criar um repositório de 
metodologias/ferramentas 
de saúde digital fáceis de 
usar, eficazes e fidedignas

Assegurar sempre a 
cooperação e ação 

intersectorial na literacia 
digital em saúde a todos os 
níveis (comunitário, local, 

regional, nacional)

Criar uma abordagem que 
permita transferir soluções 

inclusivas em saúde 
digital por toda a Europa, 
partilhando resultados e 

aprendizagens

Construir estruturas e 
orientações comuns para a 
avaliação de impacto na 
equidade em saúde e de 

custo-benefício dos 
serviços de saúde digitais

Assegurar que as ações em 
literacia digital em saúde 
são sempre adaptadas 
aos beneficiários, para 

evitar o aumento das 
desigualdades em saúde

CUIDAMOS HOJE DO AMANHÃ

de fontes digitais e aplicar o conhecimento adquirido na avaliação  
ou resolução de um problema de saúde. As pessoas com literacia 
digital são capazes de ter um papel mais ativo nas formas de alcançar 
todo o seu potencial de saúde.

Reconhecido o carater de urgência em desenvolver a literacia digital 
em saúde como meio de melhorar a saúde para todos, os peritos 
que participaram nesta reunião, encorajam os decisores a 
implementar as seguintes recomendações:

Saiba mais em: https://eurohealthnet.eu/media/news-releases/addressing-digital-health-literacy-essential-avoid-widening-health-inequalities
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