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A Fundação - FNSBS desenvolve programas de Vigilância de Saúde de carácter
regular, através de equipa interdisciplinar
que conta, entre outros, com enfermeiros
e médicos especialistas, que promovem a
prevenção da doença, permitem o
diagnóstico precoce e a terapêutica mais
eficaz.
Disponibilizamos os seguintes serviços de
saúde, alguns em teleconsulta:
https://fnsbs.pt/saudejovem.html
SAÚDE INFANTIL E JOVEM
(0-18 anos)

https://fnsbs.pt/saudecrianca.html

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

https://fnsbs.pt/saudemulher.html
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

https://fnsbs.pt/saudefamilia.html
SAÚDE DA FAMÍLIA (para todos)

DESTAQUE
Prioridades na UE - crianças, saúde, social e
sustentabilidade, no centro das políticas
Fruto da nossa associação a duas das grandes redes europeias,
relacionadas com a saúde e a criança respetivamente, este mês a
Fundação participou nas assembleias-gerais da EUROHEALTHNET
a 4 de junho, e da EUROCHILD a 15 e 16 de junho. Como
consequência da pandemia Covid-19, as prioridades centram-se
no âmbito social, da saúde, do bem-estar das crianças e da
sustentabilidade das nossas sociedades.
Saiba mais na página seguinte.

SABIA QUE...
É tempo de dar prioridade
ao bem-estar infantil
Garantir o desenvolvimento saudável e equilibrado das
crianças nos seus primeiros anos de vida, representa uma
condição fundamental para o bem-estar de toda a
Fundação apoia e associa-se a esta
sociedade. Ahttps://fnsbs.pt/noticias_recentes_bem_estar.html
https://www.eurochild.org/fileadmin/public/04_News/Eurochild/ECD_COVID19_statement.pdf
Declaração desenvolvida e divulgada pela Eurochild,
International Step by Step Association, Roma Education
Fund e European Public Health Alliance. Até a data, são
cerca de 90 organizações que se associaram a esta
declaração, maioritariamente com origem na Europa.

Time to re-think
our soocieties and economies

Covid-19. A Fundação recomenda conjunto de
recursos seleccionados
Nesta época de desinformação devido ao excesso de
abundância de informação digital, sistematizamos as
principais informações e recursos relevantes,
cuidadosamente selecionadas, verificadas e atualizadas de
forma permanente. Recomendamos às Crianças e Jovens,
Mães, Pais e Adultos e Famílias, que consultem este
https://fnsbs.pt/images/Fundacao-Recomenda-pwp-final.pdf
conjunto alargado de recursos, para ajudar a lidar,
emocional e socialmente, com a Covid-19.

Saúde Familiar
Otorrinolaringologia
Nutrição
Imuno-alergologia
Homeopatia
Terapia Conjugal/Familiar
Linha de Apoio Psicológico

https://fnsbs.pt/index.html
EXAMES

RASTREIO BIOQUÍMICO PRÉ-NATAL
TESTE DO PEZINHO
ECOGRAFIAS

PRÓXIMAS AÇÕES

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

PROGRAMA
PREPARAÇÃO PARA O PARTO,
NASCIMENTO E PARENTALIDADE

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

queremos
preparar a vinda
do nosso bebé!

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

ACORDOS COM SEGURADORAS
https://fnsbs.pt/acordoseguros.html
E OUTROS PARCEIROS

Registo ERS nºE117672

Programa de 8 sessões
e sessões adicionais disponíveis

ed

en
tis
ta

17 de julho às 18 h

Quartas-feiras
das 18h às 20h
Enfermeira
Fátima Esteves

Inscrições em atendimento@fnsbs.pt ou 213031420

Enfermeira Fátima Esteves
Inscrições em atendimento@fnsbs.pt ou 213031420

Segundas-feiras
das 18h às 20h
Registo ERS nº E117672

Contactos:
Telef: 213031420
e-mail: geral@fnsbs.pt
Estacionamento privativo

qu

Massagem
Infantil

Registo ERS nº E117672

CONSULTA

E CUIDADOS COM O BEBÉ

quero ter uma
boa recuperação
física, psicológica
e emocional.

Programa de 7 sessões,
em ciclos contínuos.

Registo ERS nº E117672

MARCAR
Ch
https://fnsbs.pt/consultas.html
e

PROGRAMA RECUPERAÇÃO
PÓS PARTO

Workshop

Fisioterapeuta
Drª. Ana Figueiredo

Inscrições em atendimento@fnsbs.pt ou 213031420
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PRIORIDADES NA UE - CRIANÇAS, SAÚDE, SOCIAL E SUSTENTABILIDADE, NO CENTRO DAS POLÍTICAS
Os principais organismos de saúde pública e
promoção da saúde da
Europa reuniram em
Assembleia-Geral no
dia 4 de junho de 2020,
para discutir o trabalho
d a E u ro H e a l t h N e t
sobre equidade em
saúde, bem-estar e sustentabilidade. A pandemia da COVID-19 e
seus impactos naturalmente concentraram a atenção dos 61
membros de 26 países europeus, face às novas realidades e
desafios que as comunidades enfrentam.
A sessão plenária da EuroHealthNet contou com:
• A Comissária Europeia para a Saúde e Segurança Alimentar,
https://www.youtube.com/watch?v=llRhJmr-A2k&feature=youtu.be
Stella Kyriakides que prestou
o depoimento muito encorajador
de como EuroHealthNet pode fazer parte da cooperação
intersectorial e de múltiplos níveis, da agenda europeia para
uma sociedade mais saudável, mais igualitária e mais
sustentável.

No decorrer da 17ª AssembleiaGeral da Eurochild, nos dias 15 e 16
de junho, os membros da
Eurochild (cerca de 200, de 34
países) participaram na discussão
de temas relacionados com
prioridades temáticas, políticas e
desenvolvimento de redes, colohttps://fnsbs.pt/noticias_recentes_ag_Eurochild.html
cando o bem-estar
da infância e a
https://fnsbs.pt/noticias_recentes_ag_Eurochild.html
juventude no centro das prioridades.
Em 2019, graças à ação da Eurochild, as crianças surgiram como
prioridade para a UE:
• no Parlamento Europeu através do intergrupo sobre os direitos
das crianças;
• na Comissão Europeia, a Vice-Presidente para a Democracia e a
Demografia, Dubravka Suica, é a primeira Comissária com
mandato para desenvolver uma estratégia para a UE sobre os
direitos das crianças, tendo participado pessoalmente no final
da sessão plenária de dia 15 de junho, perante uma plateia
virtual de cerca de 130 participantes;
• o Comissário Europeu para o Emprego e Direitos Sociais,
Nicolas Schmit, lidera a conceção de uma estratégia
https://fnsbs.pt/noticias_recentes_combpob.html
abrangente da UE para a European
Child Guarantee / Garantia
https://fnsbs.pt/noticias_recentes_combpob.html
Europeia para a Infância, tendo prestado depoimento e
respondido às questões colocadas por alguns dos 70
participantes, no webinar específico sobre este tema.

• O Diretor Regional da OMS Europa , Hans Kluge que,
descrevendo um mundo pós-pandemia, deixou o seu
https://www.youtube.com/watch?v=85yCki4HB9U&feature=youtu.be
depoimento confiante em que a EuroHealthNet desempenha
um papel vital na região europeia da OMS.

https://fnsbs.pt/noticias_recentes_combpob.html

https://fnsbs.pt/noticias_recentes_combpob.html

• A Diretora de Assuntos Sociais da Comissão Europeia, Katarina
Ivankovic-Knezev, que observou a oportunidade para melhorar
a saúde e o bem-estar de todos no próximo orçamento
plurianual da UE e nas propostas legislativas em andamento. A
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/europeandiretora identificou o European Pillar of Social Rights como
pillar-social-rights_en
uma ferramenta importante para construir sociedades
inclusivas.

https://www.eurochild.org/news/news-details/article/taking-stock-of-europesNa introdução
ao Relatório Anual 2019, a Presidente da
childrens-rights-sector/?no_cache=1
Eurochild, Marie-Louise Coleiro Preca, reconhece os novos
desafios criados pela pandemia da COVID-19 e a crescente
importância de colocar as crianças no coração da Europa: “A
recuperação será longa e difícil ... se os esforços para reconstruir
a Europa forem construídos com base no entendimento completo
dos direitos das crianças, o nosso continente será mais justo e
resiliente face às crises/choques no futuro.”

CUIDAMOS HOJE DO AMANHÃ!

