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Dia do Servidor será celebrado com ação de saúde na capital
Enviado por Ize Sena em qui, 14/10/2021 - 17:20

Teste de Glicemia está entre os serviços ofertados aos servidores

Para celebrar o Dia do Servidor Público, comemorado em 28 de outubro, a
gestão superior da Universidade do Estado do Pará (Uepa) realizará na próxima
sexta-feira, 22, das 9h às 13h, uma ação integrada com os Centros de Ciências
de Saúde, Educação e Tecnologia da instituição.
A programação será realizada nos Campi I, II e V, em Belém, e terá oferta de
serviços, entre eles, consultas com clínico geral, testes rápidos de HIV, Sífilis e
Glicemia e verificação de pressão arterial. Além disso, a programação inclui
ações educativas, palestras e oficinas, atendimento psicológico, ginástica laboral,
entre outras atividades. Na ocasião, também será criado o prontuário eletrônico
dos servidores da instituição.
Para a vice-reitora da Uepa, Ilma Pastana, essa ação faz parte do "Programa de
Valorização do Servidor, em que o principal ganho é o prontuário eletrônico dos
servidores. Esse é o compromisso com a qualidade de vida dos nossos
servidores". O diretor do Centro de Ciências Biológicase da Saúde (CCBS),
Emanuel Sousa, destaca que "essa é uma ação integrada para os servidores da
Uepa, promovida pela Reitoria. A nossa expectativa é que a ação tenha adesão
plena da nossa comunidade", finaliza.
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Além da programação da sexta-feira, 22, no Dia do Servidor, 28, será realizada
uma confraternização na Associação dos Servidores da Universidade do Estado
do Pará (Asuepa).
Confira os serviços ofertados no dia 22:
- CCBS / CCSE / CCNT
Clínico geral
Profissionais de Educação Física para aula de relaxamento e ginástica laboral
Profissionais para falar de higiene oral e aplicação de flúor
Embelezamento facial
Atendimento psicológico
- CCBS
Cardiologista e Urologista
Teste rápido HIV/ Hepatite/ Sífilis
Glicose
Verificação de Pressão Arterial
Coleta de PCCG
Atendimento Pós Covid
Oficina sobre fortalecimento do assoalho pélvico
Ações educativas:
Prevenção ao câncer de colo de útero e de mama; Prevenção hipertensão e
diabetes; Prevenção câncer de protasta
Oficina sobre fortalecimento do assoalho pélvico: CCBS - 8h; CCNT - 11h; CCSE
- 14h
Texto: Marília Jardim (Ascom Uepa)
Foto: Nailana Thiely (Ascom Uepa)
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