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ARS Norte realiza 1ª conferência «O Norte e a Saude 2015» em Amarante
A ARS do Norte vai realizar, dia 17 de junho a 1ª sessão do ciclo de conferências "O Norte e a Saúde 2015". Este
evento, que decorrerá no Auditório do Hospital de Amarante, incidirá sobre o tema "Natalidade e
Envelhecimento".
Na apresentação da conferência, é salientada a importância da comunicação em saúde: "Sem exagero, comunicar
é também servir e esta deve ser uma ideia estruturante para o S.N.S.. A ARS do Norte acredita que a educação
para a cidadania é um eixo estratégico fundamental e pretende contribuir por esta aposta no desenvolvimento
integrado da vida social na região norte."
Relativamente ao tema central da conferência, a comissão organizadora considera que "o envelhecimento
populacional gera pressões a diversos níveis e na saúde" e que, "em particular, representa uma maior exigência
na gestão ligada às doenças crónicas e degenerativas, uma procura acrescida de cuidados, à formação de
cuidadores informais, à identificação das situações limite, ao reforço da vertente da assistência domiciliária ou à
utilização das novas tecnologias da saúde e da comunicação."
Já quanto à natalidade, é "importante para o equilíbrio geracional e para o futuro da região, do país e até da
espécie." Afirma ainda a organização que "o enquadramento de elevados níveis de qualidade e de precocidade no
acompanhamento da mulher, no seu desejo de maternidade, sublinhará certamente os bons indicadores
registados por Portugal nesta área e da saúde peri-natal e infantil."

Os oradores convidados para intervir no evento, cujo início está marcado para as 14h30, abordarão os temas:
“Natalidade e Envelhecimento – o papel da comunidade” (José Luís Gaspar – presidente Câmara Municipal de
Amarante), “A Demografia e Saúde no Baixo Tâmega” (Rui Maggioli - USF Alpendorada ), “O Doente Geriátrico – o
regresso a casa” (Olivia Rodrigues - Centro Hospitalar Tâmega e Sousa) e "Maternidade tardia” (Nuno Montenegro –
Centro Hospitalar São João).
Na sessão de abertura está Cristina Ferreira, diretora executiva do ACES Baixo Tâmega, juntamente com um elemento do
Conselho Diretivo da ARS Norte.
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