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LUTA
ANTIMANICOMIAL
E para celebrar o 18 de maio Dia da Luta
Antimanicomial, a Secretaria de Saúde de Franco
organizou um grande evento, no parque
municipal Benedito Bueno de Morais. Cerca de
150 pessoas entre frequentadores da rede de
assistência psicossocial do município e seus
familiares, participaram de atividades: Roda de
capoeira; zumba; pagode e piquenique foram os
destaques do dia.
São vários equipamentos públicos que recebem
pessoas em sofrimento mental, seja por
deficiência intelectual ou por transtornos
mentais. O Centro de Conivência, os CAPS e as
Residências Terapêuticas oferecem diversas
atividades:
São oficinas de culinária – cozinha experimental;
arteterapia com pneus; horta; tapeçaria; capoeira;
futebol, entre outras.

COMEMORAÇÃO DO
MÊS DA ENFERMAGEM
Em maio comemoramos o Mês da Enfermagem que
começa em 12 de maio com o Dia Internacional da
Enfermagem e termina em 20 de maio com o Dia
do Auxiliar e Técnico de Enfermagem.
Profissões que no ato de cuidar, aplicam de
conhecimentos científicos, associam habilidades
para utilizar a emoção e a sensibilidade para
executar cuidados de enfermagem, respeitando o
paciente como um ser humano.
O cuidar humanizado é indispensável, deve ir além
e transcender o cuidado com capacidade de
compreensão do paciente na sua integralidade.
A implementação das ações do cuidado no dia-adia implica, também, em perceber o paciente como
um ser total, respeitar seus valores, crenças,
sentimentos, emoções, e não apenas considerar o
aspecto biológico.
O cuidar considerado um ato de amor e dedicação.
Parabéns à Equipe de Enfermagem!!!

"DIA D" CONTRA
INFLUENZA
As 12 Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade
abriram dia 12/05 para vacinação contra a influenza na
população.
Em Franco da Rocha, ao todo 9.130 pessoas já foram
vacinadas, o que representa 32,86% do objetivo que é
vacinar 27.787 até o dia 1º de junho, quando a campanha
de vacinação termina.
A imunização da população contra a gripe, que teve
início no dia 23 de março continua nas unidades de
saúde do município até o dia 1º de junho, conforme o
horário da sala de vacinação de cada UBS.

PRESTAÇÃO DE
CONTAS
Em cumprimento a Lei Complementar Nº 141, de 13 de Janeiro
de 2012, a Secretaria Municipal da Saúde de Franco da Rocha,
no intuito de tornar públicas as ações realizadas no 1º
quadrimestre do exercício do ano de 2018, apresenta a oferta
de produtos e serviços, execução orçamentária e indicadores
de saúde realizado no dia 29 de maio de 2018 as 10:00 horas
na Câmara Municipal.

PROGRAMAÇÃO
JUNHO 2018
GRUPO TÉCNICO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E HUMANIZAÇÃO
05/06/2018 - Reunião com o Instituto de Saúde com os gerentes
das Unidades Básicas de Saúde
12/06/2018 - Entrega de Panfletos e Conscientização sobre a
Erradicação do Trabalho Infantil - CEREST/SESMT
12/06/2018 - Oficina Atenção Básica e seus dispositivos (Regional
no complexo do Juquery - CEFOR)
18/06/2018 - Workshop: Erradicação o Trabalho Infantil
29/06/2018 - A Integração Ensino-Serviço-Comunidade na Região
Metropolitana de São Paulo - A rede Escola no SUS e o desafio da
integração do Quadrilátero da Formação
ATENÇÃO BÁSICA
25/06/2018 -Dia Nacional de Combate as Drogas

FALE CONOSCO
Estamos à disposição para orientações e
esclarecimentos.
E-mail:
ephsaudefrancodarocha@gmail.com
telefone (11) 4800-1912
Praça da Saúde:Rua Nelson Rodrigues s/nº -Centro

