Workshop
Gondomar
15 Maio 2012
Local: Universidade Sénior de Gondomar
Largo Santo António, nº 39 - 4420-Gondomar
Entidade Promotora do Projeto: Associação VIDA
Organizado com apoio de Junta Freguesia de Gondomar
A resistência das bactérias aos antibióticos é um problema de saúde pública.
Atualmente, o uso excessivo destas drogas é a principal razão para o
aparecimento de bactérias resistentes.
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. 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 prática corrente.
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.
A Sessão de Informação-Workshop tem como objetivo informar e sensibilizar os participantes sobre o seu papel,
enquanto consumidores. Considerando que é cada vez mais importante que os cidadãos sejam os primeiros
responsáveis pela sua própria saúde, individual e coletiva, tendo o dever de a defender e promover, no decorrer do
workshop serão recolhidos testemunhos orais e escritos sobre situações que ilustrem situações e experiencias
sobre o uso racional de medicamentos e atitudes de prevenção contra a resistência bacteriana.

PROGRAMA
Destinatários:

Horário

Alunos da Universidade sénior, técnicos de ação
social e outros púbicos interessados no tema.

10:00h

Receção dos participantes

Outras áreas instituições e profissionais empenhados
na melhoria da saúde e qualidade de vida das
pessoas mais velhas.

10:30h

O Projeto Resista
Teresa Almeida Pinto, Presidente da Associação
VIDA

A entrada é livre, mas inscrição é obrigatória, até ao
dia 14 de Maio (sujeita à disponibilidade de lugares)
Para se registar P.f. envie um email para a
Associação VIDA: pedroafonso@viver.org

11:00h

A Resistência aos antibióticos
Conceição Fontes, Médica

11:30h

Espaço para Debate e recolha de depoimentos

12h30h

Encerramento

Contacto para mais informações:
934 471 475 | 934 131 140
Website: www.resista.net
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