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

SAÚDE INFANTIL E JOVEM (0-18 anos)
Saúde Infantil
Pediatria
Saúde da Visão
Saúde da Audição
Cardiologia Pediátrica
Saúde Oral
Pediatria do Neurodesenvolvimento
Apoio Psicopedagógico/Psicomotricidade
Pedopsiquiatria
Psicologia (até 21 anos)
Terapia da Fala
Ortopedia Dento-Facial
Ortodôncia Fixa

SAÚDE DA MULHER (todas as idades)
Saúde Ginecológica

Planeamento Familiar
Acompanhamento Pós-Menopausa

Saúde da Maternidade

Acompanhamento na Gravidez/
/Maternidade

Preparação para o Parto e Parentalidade
Recuperação Pós-Parto e
Cuidados com o Bebé

SAÚDE DA FAMÍLIA (para todos)
Saúde Familiar
Otorrinolaringologia
Nutrição
Imuno-alergologia
Homeopatia
Terapia Conjugal/Familiar

DESTAQUE
Dar para mudar
A Fundação associou-se ao
# G i v i n g Tu e s d a y p t , u m
movimento global que
procura criar uma poderosa
corrente - de pessoas e
organizações - que permita
contribuir para um mundo
mais generoso apoiando causas dedicadas à sociedade.
Nesta época natalícia, propícia para a partilha e a generosidade, a Fundação recomenda apoiar o
projeto Smiling4future, dar para proporcionar saúde oral às crianças e jovens a viver em casas de
acolhimento. Saiba mais na página seguinte.

BOAS FESTAS E FELIZ 2020!
Natal
tempo de dar
tempo para amar
tempo de partilhar
A Fundação deseja a todos os
utentes, clientes, parceiros e
todos quantos nos apoiam
para concretizar no dia-a-dia a
nossa missão, focada na
promoção da saúde e na
prevenção da doença e
dedicada ao desenvolvimento
humano, umas boas festas e
um ano 2020 feliz!
O ano 2020 chega com muitos
desafios e novos projetos para
a Fundação.
Contamos consigo!

EXAMES
RASTREIO BIOQUÍMICO PRÉ-NATAL
TESTE DO PEZINHO
ELETROCARDIOGRAMAS
ECOGRAFIAS

CUIDAMOS HOJE DO AMANHÃ!

Ginecologia / Obstetrícia, 3D / 4D /
Morfológicas e Cardiologia Pediátrica e Fetal

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

VACINAS

REFORÇO DE EQUIPA

6ªs. feiras 9h-12:30h e 14h-18h

ACORDOS COM SEGURADORAS
E OUTROS PARCEIROS

MARCAR
CONSULTA

http://fnsbs.pt/
Contactos:
Telef: 213031420
e-mail: geral@fnsbs.pt
Estacionamento privativo
Registo ERS nºE117672
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Damos as boas-vindas à Enfermeira Ana Inês Lourenço da Costa que
vem reforçar a equipa de enfermagem da Fundação! Enfermeira
especialista em Saúde Infantil e Pediátrica, é licenciada pela Escola
Superior de Enfermagem Calouste Gulbenkian, mestre em
Enfermagem pela Escola Superior ESEL e com pós-graduação em
Cuidados Paliativos Pediátricos pela U. Católica e em Organização de
Cuidados de Saúde Primários pela U. Nova de Lisboa. Até a actualidade
trabalhou na Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de
Benfica, e no Hospital Santa Marta, Cardiologia e Pediatria.
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DAR PARA MUDAR - SMILING4FUTURE
O projeto Smiling4future consiste na aplicação do Programa de
Saúde Oral a crianças e jovens retirados às (ou abandonados pelas)
suas famílias de origem e, por isso, a viver em centros de
acolhimento. São crianças/jovens com necessidades de saúde
acrescidas para quem a resposta de cuidados de saúde é crítica.

Graças aos donativos recebidos em 2018, a Fundação apoiou 122
crianças e jovens, de 15 casas de acolhimento, através do Programa
de Vigilância em Saúde, promovido e realizado na Fundação. Este
apoio foi concretizado em 917 consultas das quais 187 em rastreios
e tratamento dentário.

O Programa de Saúde Oral da Fundação baseia-se na promoção da
saúde e prevenção da doença através de rastreios semestrais de
saúde oral efetuados por higienista oral, que incluem ações de
educação para a saúde como, por exemplo, técnicas de
escovagem, aconselhamento nutricional para prevenção e
controlo de doenças orais.

Os rastreios de saúde oral são realizados às crianças e jovens dos 3
aos 18 anos, complementados, quando necessário, com consultas
de medicina dentária, ortopedia dento-facial, ortodontia fixa e
cirurgia oral, facilitando a colaboração nos tratamentos por se
realizar num espaço que lhes é familiar.

Pode realizar o seu donativo através de http://fnsbs.force.com/DonativoPontualPass1 .
Com a sua ajuda, continuaremos a promover o sorriso e a saúde destas crianças/jovens.
Em nome deles, MUITO OBRIGADO!

CUIDAMOS HOJE DO AMANHÃ!

Acerca do Giving Tuesday
O GivingTuesday, é um movimento global de soliedariedade que mobiliza para doar, sendo hoje uma comunidade de milhões em mais de 100
países, que luta em conjunto para um mundo mais generoso. O movimento pretende incentivar a doação a instituições em todo o mundo, pelo
menos um dia por ano. A Fundação aderiu este ano de 2019.
Foi cofundado pelas Nações Unidas e pela 92StreetY. Hoje, é uma Organização autónoma, com o Leadership Support da Fundação Bill &
Melinda Gates.Na Europa, o Giving Tuesday tem ganho cada vez mais terreno de ação. Portugal aderiu em 2018.
www.givingtuesday.pt

