Coloquio
Almeirim
21 Setembro 2011
Local: Auditório da Biblioteca Municipal de Almeirim
Entidade Promotora do Projecto: Associação VIDA
Organizado com apoio da RUTIS – Rede de Universidades da Terceira Idade
A resistência das bactérias aos antibióticos é um problema de saúde pública.
Actualmente, o uso excessivo destas drogas é a principal razão para o
aparecimento de bactérias resistentes.
O papel dos pacientes enquanto consumidores é cada vez mais importante.
Eles precisam de ter acesso à informação e ao conhecimento para reduzir as
suas expectativas face ao uso de antibióticos e não enveredar pela automedicação, como pratica corrente.
A Campanha Nacional Pelo Uso Racional de Antibióticos e Pela Prevenção
da Resistência Bacteriana, centra-se na informação de toda a sociedade, em
particular das pessoas mais velhas. O respeito pelas decisões terapêuticas dos
médicos necessita da sua compreensão e aceitação pelos pacientes.
O esforço de aprendizagem, para mudar mentalidades e promover
comportamentos mais saudáveis e responsáveis, deve ser tarefa de toda a
sociedade e em particular dos agentes com maior poder de formação,
informação e sensibilização.
O Colóquio tem como objectivo fulcral reunir diferentes actores locais, que podem envolver-se neste processo de
mudança, contra o uso irracional de medicamentos. Pretende ser um espaço de oportunidade para profissionais de
diferentes áreas, exporem as suas opiniões, apresentarem o seu campo de actuação e de debater/delinear estratégias
conjugadas e ajustadas às realidades socio-económicas e culturais da região.

PROGRAMA
Horário
Destinatários:
14:00h/14:30h
Profissionais e instituições das
seguintes áreas:
• Saúde
• Educação
• Gerontologia
• Serviço Social
• Psicologia
• Comunicação Social
Outras áreas instituições e
profissionais empenhados na
melhoria da saúde e qualidade
de vida das pessoas mais velhas.

14:30h
15h
15:30h
16h
16:30h

A entrada é livre, mas inscrição
é obrigatória, até ao dia 20 de
Setembro
(sujeita
à
disponibilidade de lugares)
Para se registar P.f. envie um
email para a Associação VIDA:
pedroafonso@viver.org

17h

Oradores
Recepção dos participantes
O Projecto Resista
Dr. Paulo Tomás Neves, Presidente AG da Associação VIDA
A Resistência aos antibióticos
Dr. Pedro Silva, Farmacêutico
Saúde Sénior
Georgette Lima –Professora de Enfermagem
Envelhecimento activo e promoção da saúde
Dr. Luís Jacob – Presidente da RUTIS
Espaço para Debate
Encerramento

Contactos:	
  Associação	
  VIDA	
  -‐	
  Valorização	
  Intergeracional	
  e	
  Desenvolvimento	
  Activo	
  	
  	
  
email:	
  vida@viver.org	
  	
  .:.	
  	
  TiO	
  -‐	
  Terceira	
  Idade	
  Online	
  [desde	
  1999]	
  	
  	
  www.projectotio.net
	
  

