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ASSUNTO: Pedido de colaboração em iniciativa no âmbito do Dia Europeu dos Antibióticos

Na resposta indicar sempre a nossa referência

No dia 18 de novembro assinala-se o Dia Europeu dos Antibióticos, uma iniciativa à escala europeia que
tem o objetivo de promover a sua utilização adequada, e no âmbito da qual se pretende desenvolver
um conjunto de ações a nível nacional.
Dando prossecução aos objetivos das Autoridades de Saúde nesta matéria e numa perspetiva futura, a
Direção-Geral da Saúde (DGS) e o INFARMED, I.P., em parceria, promovem diversas iniciativas de
informação, comunicação e formação, com maior destaque durante todo o mês de novembro.
Nesse sentido, e considerando o importante papel dos Diretores Executivos dos ACES junto dos seus
profissionais na salvaguarda da Saúde Pública, no âmbito do uso racional do medicamento, propomos
a divulgação do cartaz, em anexo, nas vossas instalações, sobre a utilização responsável dos antibióticos
bem como a sua partilha nas redes sociais.
Este cartaz é personalizável, possibilitando a inclusão do nome das unidades funcionais do ACES.
Sugerimos que o imprima e afixe em local visível pelo período de todo o mês de novembro.
Se adicionalmente pretender dar maior visibilidade à sua adesão a esta iniciativa, convidamo-lo a
publicar nas redes sociais institucionais imagens junto do cartaz, bem como a publicação de eventos ou
iniciativas dinamizadas pela sua unidade de saúde relacionados com o envolvimento dos profissionais
ou de campanhas realizadas junto dos doentes ou de familiares sobre este assunto.
Durante todo o mês de novembro, nos canais da DGS e do INFARMED, I.P. no Facebook, LinkedIn e
Twitter serão divulgados conteúdos temáticos que poderão suportar as vossas próprias iniciativas.
O uso das hashtags criadas para o efeito é também incentivado de forma a melhor identificar todas as
unidades de saúde participantes, agregando-as sob um mesmo tema nas redes sociais
(#NovembroMesdoAntibiotico
#KeepAntibioticsWorking
#OneHealth
#AntibioticResistance
#WAAW18).
Certos de que irá acolher esta parceria com interesse, junto enviamos o cartaz referido.
Com os melhores cumprimentos,

Diretora-Geral da Saúde
Maria da Graça
Gregório de
Freitas
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