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Cerimónia Inaugural do Novo
Espaço do GAT IN-Mouraria
Foi esta semana inaugurado o novo espaço
do centro de rastreio comunitário InMouraria, em Lisboa. Trata-se da primeira
consulta comunitária descentralizada em
Portugal de tratamento da hepatite C,
destinada a pessoas que usam ou usaram
drogas.
Esta consulta comunitária resulta de uma
parceria com o serviço de
Gastroenterologia do Centro Hospitalar
Universitário de Lisboa, e tem como
objetivo tratar pessoas fora do ambiente
hospitalar, potenciando, assim, a cura da
hepatite C.
Ler Mais

Comunidade Terapêutica do
Restelo comemora 33º
aniversário
A Comunidade Terapêutica (CT) do Restelo
fez esta semana 33 anos nos moldes atuais
e para celebrar a data convidou
responsáveis, profissionais, parceiros,
residentes e ex-residentes para um
momento de confraternização.
É a única comunidade terapêutica pública
da Administração Regional de Saúde de
Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) e uma das
três do País. Assenta num programa
terapêutico residencial, intensivo e de
longa duração para pessoas com
comportamentos aditivos.
Ler Mais

Saúde Pública apresenta Plano
Regional de Saúde
O Auditório do Fórum Lisboa foi o palco
escolhido para o lançamento do Plano
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo
(PRSLVT), um documento estratégico
produzido pelo Departamento de Saúde
Pública da Região.
Ler Mais

Hospital de Abrantes com nova
sala no Serviço de Urgência
Médico-cirúrgica
Entrou esta semana em funcionamento a
nova sala do Serviço de Urgência Médicocirúrgica, na Unidade Hospitalar de
Abrantes. Com capacidade para 14 macas e
4 cadeirões, este espaço está preparado
para duplicar a sua capacidade de
acolhimento de doentes, em momentos de
contingência, sem que isso altere a
dinâmica de funcionamento do Serviço.
Ler Mais

Siga-nos no Facebook

Dias assinalados




27 de janeiro – Dia Mundial dos Leprosos
27 de janeiro – Dia do Holocausto

Acontece em 2019

14 a 16 de fevereiro
IV Jornadas Regionais Monotemáticas de
Infecciologia
Ler mais

20 de fevereiro a 20 de março
Formação - Tráfico de Seres Humanos
Ler mais

22 de fevereiro a 22 de junho
Curso Pós-Graduado de Atualização:
Programa Avançado de Gestão do
Medicamento
Ler mais

Elogio
Ana Borges Santos, utente da Unidade de Saúde Familiar (USF) Santiago, pertencente ao Agrupamento de Centros de
Saúde (ACES) da Arrábida, manifesta através deste elogio o seu agrado pela forma competente e profissional como foi
atendida pelos médicos Ana Maria Magalhães e António Carvalho.
A todos os profissionais que trabalham nesta USF, e em particular aos visados, muitos parabéns!
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