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NESTA EDIÇÃO
*Divulgação da IX Conferência Municipal de Saúde.
*Audiência Pública de Prestação de Contas.
*Pré Conferências Municipal.
*Ações da Atenção Básica - Saúde do Idoso, Grupo
de orientações nas UBS e Programa de Saúde nas
Escolas.
*Mutirão de combate à Dengue
*Apresentação dos Apoiadores de Saúde Mental

FIQUEM ATENTOS, A IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEM AÍ
SUA PARTICIPAÇÃO É MUITO IMPORTANTE!

AUDIÊNCIA PÚBLICA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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 3º quadrimestre do exercício do ano
de 2018, apresenta a oferta de produtos e serviços, execução orçamentária e indicadores de saúde realizado
no dia 28 de fevereiro 10:00 horas na Câmara Municipal.

*

PRÉ CONFERÊNCIAS MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMOCRACIA E SAÚDE : SAÚDE COMO DIREITO E CONSOLIDAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO SUS
Durante o mês de fevereiro foram realizados em algumas Unidades de Saúde e no CRAS as Pré-Conferências Municipais
de Saúde com a participação da população em geral/usuários , gestores e profissionais de saúde , com oportunidade dos
munícipes e trabalhadores do SUS expor suas propostas e melhorias para a saúde do município além contribuir para
formalizar Diretrizes para discutirmos na IX Conferência Municipal de Saúde, que ocorrerá no dia 23 março,a partir das 08
horas na ETEC Emílio Hernandez Aguilar .
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ATENÇÃO BÁSICA

SAÚDE DO IDOSO
Com o crescimento dessa população, as UBSs
organizam grupos para explicar a importância do
uso da “Caderneta do Idoso” fortalecendo o vínculo
e os laços de compromisso

Os grupos de orientação continuam acontecendo por todas as UBSs. A equipe multiprofissional traz grande
contribuição a esses grupos, pois o trabalho é pautado no atendimento integral desenvolvendo ações de prevenção
promoção à saúde.

O Programa Saúde na Escola , continua desenvolvendo suas ações nas escolas. Divulgando e orientando sobre os
cuidados para o combater os mosquitos e os focos de larvas. Pois as medidas de controle são especificamente feitas
pelo ser humano, já que não existe vacina ou droga antiviral.

DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
MUTIRÃO DE COMBATE A DENGUE

Dia 23 de março as Equipes da Zoonoses e Vetores junto com os Agentes Comunitários de Saúde
realizaram um mutirão de Combate a Dengue nos bairros Vila Palmares, Monte Verde e Vila Lanfranchi.
Fizeram visitas casa a casa, bloquearam criadouros, eliminaram focos, orientaram os munícipes quanto
ao ambiente e materiais que favorecem a proliferação do mosquito tais como vasos de plantas, ralos,
calhas baldes e tonéis, caixas d' água foram devidamente cobertas e sacos de lixo foram vedados.
Prevenir é a melhor forma de evitar a dengue, zika e chikungunya. A maior parte dos focos do mosquito
está nos domicílios, assim as medidas preventivas envolvem o nosso quintal e também os dos vizinhos.

PARTICIPAÇÃO DE TODOS(AS) É MUITO
IMPORTANTE!!!
EDUCAÇÃO PERMANENTE E HUMANIZAÇÃO

Dia 21 de março os Apoiadores de Saúde
Mental dos 5 municípios que concluíram o
Curso de formação de Apoiadores de Saúde
Mental fizeram uma apresentação do
resultado conclusivo do curso que tem como
expectativa Implementar a Política de Saúde
Mental, ancorada pelos princípios e diretrizes
do SUS e orientada pelos princípios da
Reforma Psiquiátrica.

PROGRAMAÇÃO MARÇO
*23 / 03 -IX Conferência Municipal de Saúde.
*27 a 29 / 03 - 33º Congresso de Secretários Municipais de
Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS - SP

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

