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DESTAQUE
A Fundação - FNSBS desenvolve programas de Vigilância de Saúde de carácter
Garantia Europeia para a Infância adotada pelos Estados-Membros
regular, através de equipa interdisciplinar
que conta, entre outros, com enfermeiros
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/06/14/access-to-key-services-for-children-in-need-council-agrees-european-child-guarantee/
A Recomendação Garantia Europeia para a Infância, adotada por
e médicos especialistas, que promovem a
todos os Estados-Membros da UE a 14 de junho de 2021,
prevenção da doença, permitem o
recomenda a garantia de acesso efetivo e gratuito, de todas as
diagnóstico precoce e a terapêutica mais
crianças, à educação e atividades escolares, cuidados na infância,
eficaz.
pelo menos uma refeição saudável em cada dia escolar e cuidados
Disponibilizamos os seguintes serviços de
de saúde, bem como o acesso efetivo a uma alimentação saudável
saúde, alguns também em teleconsulta:
e habitação adequada. 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

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

SABIA QUE...
Carta da Criança nos Cuidados de Saúde da
Fundação
Ahttps://fnsbs.pt/images/livros/CartaCrianca_Digital_VersaoB.pdf
“Carta da Criança”, que a Fundação apresenta, foi construída
com base na Convenção sobre os Direitos da Criança (1990),
sublinhado principalmente o superior interesse da criança, na
“Carta da Criança Hospitalizada” (1988) e na ''Carta da Criança nos
Cuidados de Saúde Primários'' (2021), promovida pelo IACInstituto de Apoio á Criança, com o apoio da DGS, através do
Programa Nacional de Prevenção da Violência no Ciclo de Vida e
do Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil, e das inúmeras
publicações que o IAC tem divulgado ao longo dos anos.

Saúde Ginecológica

Reforço de Equipa

Saúde da Maternidade

Nova Ginecologista / Obstetra Drª Elisabete Mazzeo

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

Damos as boas-vindas à Drª Elisabete Mazzeo, médica Ginecologista /
Obstetra e Ecografista, com licenciatura pela Faculdade de Medicina de
Teresópolis no Brasil, e Mestrado integrado em Medicina pelo Instituto de
Ciências Biomédicas Abel Salazar Universidade do Porto.

Planeamento Familiar
Acompanhamento Pós-Menopausa
Acompanhamento na Gravidez/
/Maternidade

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

Técnico de Informática Carlos Lopes

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

Damos as boas-vindas ao Técnico de Informática Carlos Lopes, que conta
com uma vasta experiência na implementação, formação e apoio ao
utilizador de sistemas informáticos de suporte, em instituições privadas de
cuidados de saúde.

Enfermeira Estagiária Carolina Fragoso

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

ESTAMOS A RECRUTAR

6ªs. feiras das 8:30h às 10:30h

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

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

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

Contactos:
Telef: 213031420
e-mail: geral@fnsbs.pt
Estacionamento privativo
Registo ERS nºE117672

“Prática Clínica nas Comunidades” é a área do estágio que proporcionámos
a Carolina Fragoso, estudante do 4.º ano da Licenciatura em Enfermagem na
Escola Superior de Enfermagem S. Francisco das Misericórdias - ESESFM, de
17 de maio a 18 de junho de 2021, no âmbito da parceria estabelecida entre
ambas as instituições.
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RECECIONISTA EM SERVIÇOS DE SAÚDE (M/F)
Requisitos obrigatórios
Mínimo de 12º.ano (fator eliminatório);
·
Conhecimentos de informática na ótica do utilizador;
·
Bons conhecimentos de inglês;
·
Excelente capacidade de comunicação e de relacionamento
·
interpessoal;
Rigor e sentido de responsabilidade;
·
Gosto pelo trabalho em equipa.
·
Condições preferenciais
·
Experiência anterior em serviços de saúde;
·
Domínio do software Medicine One.
Envie CV até 1/julho, para:
http://fnsbs.force.com/SeleccaoTrabalho

Descubra o que esta campanha
faz pelo Desenvolvimento Infantil
em Portugal, coordenada pela
Fundação- FNSBS.

www.primeirosanos.com
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GARANTIA EUROPEIA PARA A INFÂNCIA ADOTADA PELOS ESTADOS-MEMBROS
Em 14 de junho de 2021, os Estados-Membros da UE adotaram
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/06/14/access-to-key-services-for-children-in-need-council-agrees-european-child-guarantee/
Recomendação do Conselho que estabelece uma Garantia
uma
Europeia para a Infância, um instrumento para garantir o acesso a
serviços essenciais para as crianças.
A desvantagem e a exclusão numa idade precoce têm impacto na
capacidade das crianças de progredirem mais tarde. É essencial
quebrar os ciclos de pobreza e de desvantagem ao longo das
gerações, para assegurar um futuro mais igual para todas as
crianças.

https://www.sg.mtsss.gov.pt/noticias/-/asset_publisher/xBQpI7NGgI5Z/content/garantia-europeia-para-aSob
alçada da presidência portuguesa do Conselho da União
infancia-aprovada?_101_INSTANCE_xBQpI7NGgI5Z_redirect=%2Finicio
Europeia, os
Estados-Membros da União Europeia-UE deram um
passo histórico na luta contra a pobreza infantil e exclusão social
que atinge 18 milhões de crianças (1 criança/jovem em cada 5) em
situação de risco e de pobreza na Europa.

A Garantia Europeia para a Infância é uma das prioridades do plano
de ação para implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais
que estabeleceu como objetivo reduzir, até 2030, em cinco milhões
o número de crianças em risco de pobreza ou exclusão social.

O documento recomenda aos Estados-Membros a garantia de
acesso efetivo e gratuito à educação e atividades escolares,
cuidados na infância, pelo menos uma refeição saudável em cada
dia escolar e cuidados de saúde, bem como o acesso efetivo a uma
alimentação saudável e habitação adequada.

A Garantia para a Infância é defendida pela Campanha nacional
www.primeirosanos.com
Prioridade, que faz parte da Campanha
Primeiros Anos a Nossawww.primeirosanos.com
First Years First Priority, que visa garantir que o
europeia www.firstyearsfirstpriority.eu

desenvolvimento infantil (0-6 anos e em particular nos primeiros
1000 dias de vida) permaneça no topo da agenda social,
construindo uma forte comunidade de defensores deste objetivo a
nível nacional e da União Europeia.

O objetivo da recomendação é prevenir e combater a exclusão
social das crianças necessitadas e a pobreza infantil, através do
acesso a um conjunto de serviços essenciais, assegurando também
a defesa dos direitos da criança e a igualdade de oportunidades. Os
países têm 9 meses para adotarem planos nacionais [de ação até
2030] e nomear um coordenador nacional para garantir que os
serviços estão disponíveis de forma gratuita.

O caminho para este grande passo, foi longo. Ainda durante o
primeiro semestre de 2021 avançou um acordo provisório do
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210129IPR96701/agreement-reached-on-the-european(janeiro2021)
e
o social-fund-for-2021-2027
respectivo
parlamento europeu
estudo económico (março 2021).
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1428&langId=en&moreDocuments=yes
https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/european-child-guarantee/
Consultar a infografia
https://firstyearsfirstpriority.eu/statement-on-the-council-recommendation-on-the-european-child-guarantee/
Ler a Declaração da campanha europeia FIRST YEARS. FIRST
https://firstyearsfirstpriority.eu/statement-on-the-council-recommendation-on-the-european-child-guarantee/
PRIORITY acerca da Recomendação do Conselho sobre a Garantia
https://firstyearsfirstpriority.eu/statement-on-the-council-recommendation-on-the-european-child-guarantee/
Europeia para a Infância

CUIDAMOS HOJE DO AMANHÃ!

