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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:
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

DESTAQUE
As Crianças são uma prioridade nacional
Pacto para a Infância é o nome da iniciativa
http://prochildcolab.pt/pacto-para-a-infancia/

promovida pelo ProChild
CoLAB, parceiro da Campanha 'Primeiros Anos a Nossa Prioridade',
que, através de uma petição pública, defende a adoção de medidas
ativas de políticas públicas e ações concretas capazes de garantir dar
oportunidade a todas as crianças para o seu desenvolvimento numa
sociedade mais coesa, saudável e sustentável. Saiba mais na página
seguinte.

SABIA QUE...
V Encontro Saúde Mental e Família: Novos Tempos.
Que Caminhos?
Organizado pelo Comissão de Proteção de Crianças e
Jovens da Amadora - CPCJ Amadora - decorreu o V Encontro
Saúde Mental e Família, “Novos Tempos. Que Caminhos?”,
https://m.facebook.com/events/474793380594739/
no auditório dos Recreios da Amadora, no passado dia 15
de dezembro. A Fundação participou no encontro, com a
nossa psicoterapeuta a Dr.ª Joana Garcia da Fonseca junto
de prestigiados especialistas na matéria. O Encontro
enquadra-se no Plano Local de Promoção do Direitos das
Crianças e Jovens da Amadora 2021/2023.

Avaliação de Satisfação 2021

Saúde Familiar
Otorrinolaringologia
Nutrição
Imuno-alergologia
Terapia Conjugal/Familiar

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

RASTREIO BIOQUÍMICO PRÉ-NATAL
TESTE DO PEZINHO
ECOGRAFIAS

ESTAMOS A MEDIR A TUA SATISFAÇÃO
PARTICIPA!

Novos Profissionais
Damos as boas-vindas aos novos profissionais que vieram reforçar a nossa equipa:
Com experiência em diversas
áreas da saúde, a Enfª. Rita
Lucena, licenciada em
Enfermagem pela Escola
Superior de Enfermagem
Francisco Gentil, regressa à
Fundação para reforçar a
equipa de enfermagem.

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

Inquérito de novembro e dezembro 2021

Ainda está a decorrer o inquérito de avaliação de satisfação junto dos
utentes/clientes da Fundação. Se é nosso utente/cliente, ainda não
participou, e:
• tem mais de 18 anos, pode
participar aqui;
https://forms.gle/dVtSSq25kAYqBP6eA
• se tem entre 12 e 18 anos,
participa aqui.
https://forms.gle/BwGuSwfbsQv2fxgv6
A Fundação agradece a sua colaboração. A sua opinião é muito
importante para nós!

Com vasta experiência na
área administrativa, entre
outras, a Inês Sobral integra a
equipa dos serviços administrativos da saúde.
Com competências de comunicação e adaptação em
diversos contextos, a Inês
Nascimento integra a equipa
de saúde como assistente
operacional.

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

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

VACINAS

Celebramos a vida!

6ªs. feiras das 9h-12:30h e 14h-18h

O Natal cheio de alegria,
partilha, paz e amor...
saúde, família e esperança
sempre presentes.

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

qu

ed

en
tis
ta

Boas Festas e Feliz 2022!

A tua opinião
é muito importante.
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AS CRIANÇAS SÃO UMA PRIORIDADE NACIONAL
Com o lema 'As crianças são uma
prioridade nacional'', surge o
http://prochildcolab.pt/pacto-para-a-infancia/
Pacto para a Infância, a iniciativa
promovida pelo ProChild CoLAB,
parceiro da Campanha Primeiros
Anos a Nossa Prioridade, que
convoca todos os cidadãos em
Portugal a subscrever a petição
pública que pretende que as
crianças sejam de uma vez por
todas assumidas como uma
prioridade nacional. Defende,
por isso, a adoção de medidas
ativas de políticas públicas e
ações concretas capazes de garantir dar oportunidade a todas as
crianças para o seu desenvolvimento numa sociedade mais coesa,
saudável e sustentável.
Este Pacto, que vai ser apresentado aos órgãos de soberania e de
poder político, aos serviços e organismos do Estado, empresas e
organizações sociais, para assumirem, no âmbito da sua esfera de
ação e influência, as crianças como uma prioridade nacional, surge
na sequência da celebração do 32º aniversário da Convenção sobre
os Direitos da Criança, adotada pela Assembleia Geral das Nações
Unidas em 20 de novembro 1989 e ratificada por Portugal a 21 de
setembro de 1990.
“Construir uma nova oportunidade
para o bem-estar, o desenvolvimento e a felicidade de todas as
crianças portuguesas é uma tarefa
para o conjunto da sociedade
portuguesa, que coloca irrevogáveis responsabilidades políticas
ao Estado e ao Governo, e exige a
mobilização de todos os cidadãos e
cidadãs”, defende Isabel Soares,
Presidente da Direção do ProChild
CoLAB.
A Petição, que já conta com mais de 1.700 assinaturas, defende que
é urgente garantir a promoção da inclusão social e da luta contra a
pobreza infantil, no apoio decisivo à primeira infância,
nomeadamente com a adoção de medidas redistributivas que
garantam condições alimentares, habitacionais, sanitárias e
educativas a todas as crianças.
Preconiza igualmente a prevenção e proteção contra todas as
formas de discriminação (social, étnica, religiosa, de género, etc.) e
de violência contra a criança, nomeadamente com a qualificação e
capacitação das medidas, serviços e respostas sociais às famílias e
crianças, o alargamento da medida de acolhimento familiar, a
inclusão de crianças com necessidades especiais, a integração e
apoio às crianças migrantes, refugiadas e de minorias étnicas, e o
acompanhamento social de proximidade das famílias.

O Pacto para a Infância exige a participação da criança em decisões
e processos de relevância para a promoção dos seus direitos,
nomeadamente nos contextos escolares e institucionais, nas
cidades e nas comunidades, na promoção do direito à informação
das crianças e na proteção contra os riscos associados ao uso das
tecnologias de informação, assim como a promoção ativa de uma
cultura dos direitos da criança, a todos os níveis – local, regional e
nacional – o que implica a sua colocação na agenda política, e
impõe a coordenação das políticas da infância ao mais alto nível
governamental.
https://primeirosanos.com/propostas-de-acao/
A iniciativa do ProChild CoLAB
vem reforçar as Propostas de Ação
que já foram subscritas por cerca de três dezenas de instituições
públicas, privadas e do sector social, no âmbito da Campanha
Primeiros Anos a Nossa Prioridade e que pretendiam
precisamente reforçar a importância da promoção de políticas
integradas para a primeira infância e a adoção de uma Política
Global e Integrada para os 0-6 anos.

Promovida em Portugal pela Fundação Nossa Senhora do Bom
Sucesso-FNSBS, a campanha Primeiros Anos a Nossa Prioridade,
que tem o Alto Patrocínio do Presidente da República, conta até ao
momento, com cerca de três dezenas de parceiros que, em
conjunto, pretendem influenciar políticas e investimentos para
que todas as famílias tenham o suporte que precisam para
proporcionar um ambiente saudável, seguro, estimulante e
protetor do potencial de todas as crianças pequenas.
A campanha abrange 9 países da Europa (Bulgária, Espanha,
Finlândia, França, Hungria, Irlanda, Portugal, Sérvia, Romênia) sob
a liderança de coordenadores nacionais (FNSBS, no caso de
Portugal), que ajudarão a criar coligações amplas de parceiros
nacionais para campanhas mais fortes a nível nacional.

A Petição Pública do ProChild CoLAB
está disponível
para assinar aqui.
https://peticaopublica.com/pview.aspx?pi=pacto-para-infancia

ProChild CoLAB é um laboratório colaborativo que pretende
Ohttp://prochildcolab.pt/
desenvolver uma estratégia nacional no combate à pobreza e à
exclusão social na infância enquadrada numa abordagem científica
transdisciplinar, diversificada e integrada para promover o bemestar e os direitos das crianças.
Toda a informação sobre a campanha em: www.primeirosanos.com

https://primeirosanos.com/
https://primeirosanos.com/

