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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 também em teleconsulta:

DESTAQUE
Fazer a pobreza infantil passar à história!
A Fundação junta-se a uma rede europeia de organizações de
defesa dos direitos das crianças, a Eurochild, para propor às
autoridades medidas contra a pobreza infantil, no quadro do
Plano de Recuperação da União Europeia (UE). Saiba mais na
página seguinte.

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

SABIA QUE...
Quer adotar uma alimentação saudável? na
campanha Montepio, a 1ª teleconsulta custa 0€
Os associados Montepio, contam com um voucher Nutrição
para agendar, até 29 de setembro de 2020, uma teleconsulta
de nutrição gratuita. Ligue para 213031420 para agendar com
a nossa Nutricionista e marque a sua teleconsulta. Nas
consultas subsequentes beneficie dos valores convencionahttps://www.montepio.org/campanha-nutricao/
dos com o Plano Montepio Saúde. Para usufruir da teleconsulta
gratuita, leia os termos e
https://www.montepio.org/campanha-nutricao/
condições
e preencha o formulário com os seus dados.

https://fnsbs.pt/saudemulher.html
SAÚDE
DA MULHER (todas as idades)

COVID 19, Como me sinto?

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

A pandemia COVID-19 afeta-nos a todos, crianças, jovens
adolescentes, e também aos adultos, colocando-nos perante
novas exigências e desafios, que implicam a capacidade de nos
adaptarmos e mudar o nosso comportamento no dia-a-dia.
Com o checklist sobre Crianças e Adolescentes (para Pais,
Cuidadores https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/checklist_criancasadolescentes.pdf
e Professores) Covid-19, Como me sinto? da
Ordem dos Psicólogos Portugueses, pode refletir sobre como
se tem sentido a criança ou adolescente nas últimas semanas.
https://fnsbs.pt/noticias_recentes_apsicologico.html
Se precisar, ligue para a nossa
Linha de Apoio Psicológico, Dr.ª Carla Tavares 211533854 (14-18h,
dias úteis), gratuita, para todas as idades.

Cumprimentar sem risco

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

RASTREIO BIOQUÍMICO PRÉ-NATAL
TESTE DO PEZINHO
ECOGRAFIAS
Ginecologia / Obstetrícia, 3D / 4D /
Morfológicas e Cardiologia Pediátrica e Fetal

ANÁLISES

https://twitter.com/WHOWPRO/status/1281902302828408832
Veja
as oito dicas simples de cumprimentar, da OMS, que
procura minimizar o risco de contágio e dificultar a
disseminação do vírus, durante a fase Covid19. Para não deixar
de partilhar emoções, evitando o contacto físico,
cumprimentar de uma forma diferente da habitual, desde o
«adeusinho» ao «namastê», saudação típica do sul da Ásia.

PRÓXIMAS AÇÕES

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

Registo ERS nºE117672

Programa de 8 sessões
e sessões adicionais disponíveis

Programa de 7 sessões,
em ciclos contínuos.
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Quartas-feiras
das 18h às 20h
Enfermeira
Fátima Esteves

Inscrições em atendimento@fnsbs.pt ou 213031420

Registo ERS nº E117672

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

qu

Esperamos por si!

Registo ERS nº E117672

CONSULTA

E CUIDADOS COM O BEBÉ

quero ter uma
boa recuperação
física, psicológica
e emocional.

queremos
preparar a vinda
do nosso bebé!

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

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

PROGRAMA RECUPERAÇÃO
PÓS PARTO

PROGRAMA
PREPARAÇÃO PARA O PARTO,
NASCIMENTO E PARENTALIDADE

6ªs. feiras das 8:30h às 10:30h

Segundas-feiras
das 18h às 20h
Fisioterapeuta
Drª. Ana Figueiredo

Inscrições em atendimento@fnsbs.pt ou 213031420
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FAZER A POBREZA INFANTIL PASSAR À HISTÓRIA!
É provável que a pobreza infantil aumente como consequência da
pandemia COVID-19.
As organizações que trabalham com e para as crianças em toda a
Europa exortam os líderes da UE a garantir que o Plano de
Recuperação da UE e o novo orçamento da UE a longo prazo, a ser
discutidos na Cimeira de 17 e 18 de julho, ajudem a combater a
pobreza infantil.

As crianças já desfavorecidas antes da crise pela pobreza, pelo
estatuto de migração e/ou por ambientes domésticos adversos,
sofreram mais durante o confinamento imposto para conter a
pandemia COVID-19.
Além disso, é provável que a pobreza infantil se agrave devido às
consequências económicas da crise. Os relatórios sugerem que a
pobreza das famílias deverá aumentar 15% em todo o mundo até
ao final de 2020. (UNICEF e Save the Children, maio de 2020).
Antes da reunião dos líderes da UE, os membros da Eurochild,
que totalizam quase 200 organizações e indivíduos em 35 países,
fazem eco uníssono em todas as capitais nacionais da UE do apelo
para que a pobreza infantil passe à história!

https://fnsbs.pt/noticias_recentes_pb_inf.html
Nossa Senhora do Bom Sucesso, como membro da
A Fundação
rede pan-europeia dos direitos das crianças, a Eurochild, propõe
às autoridades governamentais que defendam que, pelo menos
5% dos recursos no orçamento a longo prazo do Fundo Social
Europeu Mais (FSE+), sejam alocados à redução da pobreza
infantil em todos os Estados-Membros da UE.

A Eurochild é uma rede pan-europeia que defende que os
direitos
e o bem-estar das crianças devem estar no centro da
https://www.eurochild.org/news/news-details/article/make-child-povertyhistory/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=c88549fb427b6a7112bebf4b8fc19243
conceção das políticas. Numa declaração pública a 13 de julho a
Eurochild afirma a sua expectativa de que os líderes da UE
suportem uma proposta de que cada estado membro atribua
pelo menos 5% do Fundo Social Europeu Mais (FSE+) ao combate
da pobreza infantil.

Em Portugal, a proporção de crianças em risco de pobreza ou
exclusão social voltou a aumentar, depois de vários anos de
decréscimo. Em 2019, estavam nesta situação 22.3% das crianças
(<18 anos), enquanto que em 2018 eram 21.9%. Estes valores são
superiores aos da população em geral que se manteve estável nos
21.6% nos dois últimos anos. (INE, 2019)

Marie-Louise Coleiro Preca, presidente da Eurochild e expresidente
de Malta fez um discurso em vídeo aos líderes para
https://www.youtube.com/watch?v=SBZFkGIFFik&feature=youtu.be
que apoiem os apelos da rede pan-europeia dos direitos das
crianças.

Na UE, mais de uma em cada quatro crianças está em risco de
pobreza. As crianças têm mais probabilidades de estar em risco
de pobreza do que a população em geral. (Eurostat, 2018)
CUIDAMOS HOJE DO AMANHÃ!

