“JORNADAS SOBRE AS UCC, UM UNIVERSO ENTRE MÃOS”
Decorre, nos dias 10 e 11 de Novembro, no Hotel Porta Nova, em Tavira, as
“Jornadas sobre as UCC, Um Universo entre Mãos”, numa organização da
Unidade de Cuidados na Comunidade Talabriga e ACES Sotavento, a qual
conta com o apoio da Câmara Municipal de Tavira.
Esta iniciativa visa a melhoria dos cuidados de saúde prestados junto da
população e a optimização dos recursos existentes. O apoio passa pelo
acompanhamento psicológico e social, bem como pelo serviço domiciliário.
Temas como “Unidades de Cuidados na Comunidade – Uma nova abordagem
de proximidade”, “Da Eficácia à Excelência - As Parcerias no Cuidar
Comunitário”, “UCC - Pró-Actividade e Inovação” e “Dimensão Espiritual no
Cuidar” irão estar em análise durante este dois dias. Todavia, no dia 11, o
destaque recai sobre a diabetes. Para abordar esta realidade estará presente,
em Tavira, o Coordenador Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes,
José Manuel Boavida.
Para mais informações deverão os interessados contactar:
Sandra Fernandes
Telefone: 281 329 000
E-mail: sfernandes@cessotavento.min-saude.pt |
ucctalabriga@cessotavento.min-saude.pt

Concurso fotográfico “Um Universo entre Mãos”
No âmbito destas jornadas, realiza-se o concurso de fotografia “Um Universo
entre Mãos” que tem como finalidade sensibilizar para a importância das
parcerias comunitárias com vista à obtenção de ganhos em saúde, assim como
valorizar a proximidade dos cuidados em contexto comunitário e sublinhar a
importância da corresponsabilização do indivíduo no seu processo de saúde /
doença.
O concurso encontra-se aberto a fotógrafos profissionais e amadores, desde
que maiores de 18 anos. Cada concorrente poderá apresentar um máximo de
três fotografias, a cores ou a preto-e-branco, num tamanho único de 20x30 cm,
sem margens. Os registos poderão ser realizados em suporte analógico ou
digital.
Os trabalhos a concurso deverão ser entregues até dia 20 de Outubro na
seguinte morada:
Administração Regional de Saúde do Algarve, IP
Gabinete do Cidadão, Relações Públicas e Comunicação
Rua Teófilo Braga, nº. 19
8000-438 Faro

Os resultados serão divulgados aos concorrentes, entre os dias 02 e 07 de
Novembro, estando prevista a entrega de prémios, no dia 11 de Novembro,
pelas 09h00, no decorrer das “Jornadas sobre as UCC, Um Universo entre
Mãos”.
Os três primeiros classificados receberão vales FNAC nos montantes de
€100,00 (1º), €75,00 (2º) e €50,00 (3º).

Tavira, 10 de Outubro de 2011
O Gabinete de Comunicação e Relações Públicas
José Graça
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