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3º Encontro de Cardiopneumologia
da ARSLVT
Realizou-se no passado dia 19, o 3º Encontro
de Cardiopneumologistas da Administração
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo
(ARSLVT).
Este foi um momento de reflexão e formação,
no sentido de continuar o desenvolvimento da
rede de espirometrias na ARSLVT, obtendo
assim, o melhor acesso nos Agrupamentos de
Centros de Saúde, visando o aumento do
diagnóstico da Doença Pulmonar Obstrutiva
Crónica (DPOC) e o tratamento adequado em
articulação com outros níveis de cuidados.
Ler Mais

ARSLVT recebe comitiva da China
No passado dia 15 de outubro a
Administração Regional de Saúde de Lisboa e
Vale do Tejo (ARSLVT) recebeu a visita de uma
delegação chinesa, proveniente da Província
de Jiangsu.
A delegação era composta por 6 peritos em
saúde: 4 deles pertenciam à Comissão de
Planeamento Familiar e os restantes eram
profissionais de Medicina Tradicional Chinesa.
Ler Mais

IPO Lisboa renova acreditação
europeia como centro integrado de
oncologia e cuidados paliativos
O IPO Lisboa voltou a ser acreditado pela
Sociedade Europeia de Oncologia Médica
(ESMO) como Centro Integrado de Oncologia
e Cuidados Paliativos para o triénio
2019/2021. A acreditação foi comunicada
oficialmente este domingo, 21 de outubro,
durante o congresso da ESMO que decorre em
Munique, na Alemanha, entre 19 e 23 de
outubro.
Ler Mais

Siga-nos no Facebook

Dias assinalados





31 de outubro – Dia Mundial da Poupança
01 de novembro – Dia de Todos os Santos
02 de novembro – Dia de Finados

Acontece em 2018

26 e 27de outubro
XXV Jornadas de Medicina Interna de Setúbal
Ler mais

03 a 24 de novembro
AECCP Cuidados Paliativos Pediátricos | curso básico
Ler mais

Elogio
Isabel Teodoro, utente da Unidade de Saúde familiar Planalto, pertencente ao Agrupamento de Centros de Saúde da
Lezíria, manifesta através deste elogio o seu reconhecimento pelo profissionalismo, atenção e dedicação
demonstrados.

A todos os profissionais que trabalham nesta Unidade, muitos parabéns!
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