Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo
Agrupamento de Centros de Saúde
de Loures/Odivelas

Vacinação
Previna a doença.
Vacine-se a si e aos seus filhos!
Estamos cá para o ajudar (jovem/adulto/pais/cuidadores) - sempre que
tenha dúvidas coloque-as aos profissionais de saúde. Terão o maior gosto
em responder às suas questões.

A equipa espera que este folheto constitua um apoio útil para
si (jovem/adulto/pais/cuidadores) e esperamos a sua participação para conseguir que toda a população inscrita esteja convenientemente vacinada.

Consulte o nosso site para mais informações sobre vacinação
www.arsmedica.pt
Avenida Carlos Andrade, S/N
Santo António dos Cavaleiros
Telefone nº 219897841/2
E-mail: arsmedica@csloures.min-saude.pt
Fax nº 219897821

De acordo com o Despacho Nº 11961/2014, publicado no Diário da República Nº186, II Série, de 26 de Setembro de 2014, o “Programa Nacional de
Vacinação assenta no princípio da proteção da saúde pública através da utilização de vacinas eficazes e seguras com impacto na dinâmica das doenças.”
A USF Arsmedica actuando de uma forma conjugada e integrada promove a
vacinação de todas as crianças/jovens/adultos, quer nas consultas nos vários
Programas de Saúde (Saúde Infantil, Saúde Materna, Planeamento Familiar,
Diabetes e Hipertensão), quer num horário específico de vacinação.
Programa Nacional de Vacinação 2014
Vacinação Universal — Esquema Recomendado

Depois de confirmada a marcação aguarda na sala de espera do Piso 2 pela chamada para a vacinação.

VACINAÇÃO

Deve trazer sempre o boletim de vacinas.
Caso não tenha boletim da vacinas, quando confirmar a sua marcação com a
secretária clínica, peça uma 2ª via. A emissão de 2ª via do boletim de vacinas
tem um custo associado.
Na vacinação é feita:
 Administração de vacinas (do Plano Nacional de Vacinação e Extra-Plano

— nas vacinas Extra-plano é necessário comprovativo de prescrição
médica)
 Remarcação de vacinação, de acordo com o calendário vacinal


Ensinos e aconselhamentos

Terminada a vacinação, a criança/jovem/adulto aguarda na sala de espera cerca de 30 minutos. Após esse tempo regressa à sala de vacinação e a enfermeira
permite a saída da USF.

HORÁRIO DE VACINAÇÃO

No dia da vacinação deve comparecer 30 minutos antes da hora de marcação e dirigir-se ao quiosque (Piso 1), retira uma senha e aguarda a chamada
do balcão administrativo na sala de espera. A secretária clínica confirma a
sua marcação .

2ª Feira: 13,30-16,30 Horas
3ª e 5ª Feira: 13,30-16 Horas
6ª feira: 8,40-12 Horas
Telefone (directo): 219897855 (no horário de vacinação)
Telefone (geral): 219897841/2 (diariamente 8-20 Horas)

