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Armando 
Leandro fala 
de crianças e 
jovens em risco

111 Armando Leandro, 
presidente da Comissão 
Nacional de Proteção de 
Crianças e Jovens em Ris-
co, é o convidado da sessão 
sobre “Crianças e jovens em 
risco” que se realiza  no dia 
14 de maio, às 15H00, na 
Casa Municipal da Cultura. 

A iniciativa conjunta da 
CCPJ e da Divisão de Edu-
cação da Câmara de Coim-
bra integra-se num ciclo de 
encontros informais sobre 
a temática, a decorrer ao 
longo de 2014. O objetivo 
é “consciencializar toda a 
comunidade para a impor-
tância da intervenção pre-
ventiva e para a sua parti-
cipação ativa no bem estar 
da criança”.

A sessão conta ainda 
com a presença do Centro 
de Apoio Social de Pais e 
Amigos da Escola n.º 10 
(CASPAE 10), para entre-
ga do livro “Histórias para 
partilhar”.

Até final do ano em cur-
so, o ciclo de encontros vai 
ainda debater os seguin-
tes temas: “O mau trato na 
1.ª infância”; “Vida saudá-
vel na infância”; “Entre a 
promoção e proteção e o 
tutelar educativo” e “Ciber-
bullying vs redes sociais”.

Fazer yoga para combater 
stresse da época de exames

Cáritas apoia peregrinos

111 Foi um êxito a pri-
meira aula gratuita do pro-
grama “Yoga e Exames Sem 
Stress 2014 “, que está a de-
correr no Jardim Botânico 
da Universidade de Coim-
bra. A próxima sessão será 
a 21 de maio dia, às 17H00.

A iniciativa do departa-
mento jovem da Confede-
ração Portuguesa do Yoga 
visa preparar a época de 
exames que se aproxima e 
realiza-se em todos os seus 
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Yoga do país. 
Em cada aula são ensina-

das técnicas do yoga que 
ajudarão os alunos e pro-
fessores a melhor gerir o 
stresse durante o estudo e 
durante os exames, permi-
tindo-lhes estudar e traba-
lhar durante mais tempo 
e de forma mais lúcida e 
produtiva.

As inscrições podem ser 
feias em yoga@yogacoim-
bra.com ou pelos telefones 
239 402 180 | 913 404 048.

111 A Cáritas, o Mo-
vimento Mensagem de 
Fátima e um grupo de en-
fermeiros católicos estão a 
garantir apoio aos peregri-
nos de Fátima. Até amanhã, 
está em funcionamento um 
posto de apoio na zona da 
Pedrulha (Coimbra), num 

local já do conhecimento 
dos peregrinos nos anos 
anteriores. Está a ser pres-
tado gratuitamente apoio 
sanitário (tratamentos de 
pés e massagens às pernas), 
alimentar (sopas, frutas, 
sandes), água, café, dormi-
das e conselhos práticos.

Inquérito a médicos
do Centro arrasa 
prescrição eletrónica

111 Todos os meses 12 
pessoas da região Centro 
são obrigadas a regressar à 
consulta para terem recei-
tas, denuncia a Ordem dos 
Médicos. Em inquérito le-
vado a cabo pela secção re-
gional do Centro, 90% dos 
cerca de mil profissionais 
ouvidos consideram que 
o novo sistema de prescri-
ção dificulta o trabalho e o 
contacto com os doentes. 

A iniciativa da Secção 
Regional do Centro da Or-
dem dos Médicos surge na 
sequência dos problemas 
associados ao novo sistema 
de Prescrição Eletrónica 
Médica (PEM).

Das respostas obtidas, é 
possível constatar que, por 
cada cem consultas sema-
nais, em quatro, os médi-
cos não conseguem passar 
receitas por indisponibili-
dade do sistema. Por causa 
disso, há doze pessoas, por 
mês, que têm de regressar 
ao centro de saúde ou ao 
hospital apenas para con-
seguirem as receitas de que 
necessitam.

Outra das conclusões que 
o inquérito permite retirar 
é que a maioria dos médi-
cos não consegue aceder 
à medicação crónica dos 
doentes. Ora, lê-se numa 
nota da Secção Regional do 
Centro, esta situação “pode 

comportar riscos para os 
próprios utentes, já que é 
fundamental conhecer a 
medicação habitual dos 
mesmos para poder pres-
crever um novo medica-
mento”.

Quanto ao tempo perdi-
do devido ao mau funcio-
namento do sistema, os 
médicos inquiridos refe-
rem que perdem, em mé-
dia, 16 minutos por hora 
a abrir a aplicação infor-
mática e a esperar pela im-
pressão das receitas, sem 
que seja possível utilizar 

o computador, uma vez 
que o programa bloqueia 
os registos, até que termi-
ne a prescrição. Caso os 
médicos abram o acesso 
à medicação crónica, pas-
sam a perder uma média 
de 25 minutos por hora de 
trabalho, tempo no qual 
poderiam atender, em mé-
dia, mais dois doentes por 
hora. Isto significa que há 
cerca de 320 pessoas que, 
por mês, deixam de ser 
atendidas devido ao tem-
po que os médicos perdem 
com o novo sistema. 

Carlos Cortes, presidente da Secção Regional do Centro da Ordem
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