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ARSLVT recebe Delegação do Governo de Marrocos
No dia 13 de julho de 2017, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e
Vale do Tejo (ARSLVT), teve a honra de receber uma delegação do governo de
Marrocos, constituída por representantes do Ministério da Saúde daquele
país e por delegados, em Portugal, da Organização Internacional para as
Migrações (OIM).
Ler Mais

Precauções a ter com o calor
A exposição ao calor intenso durante vários dias consecutivos pode causar
efeitos negativos na saúde. O impato do calor intenso depende de vários
fatores, a saber: local, duração e magnitude do período de calor,
comportamento da população e resposta dos serviços de saúde.
Ler Mais

Vamos Ajudar - USF Locomotiva
Durante a primeira semana do mês de Julho do corrente ano, os elementos da
Unidade de Saúde Familiar (USF) Locomotiva – Entroncamento – reuniram
esforços no sentido de restituir algum conforto às pessoas lesadas pela
tragédia que foi o incêndio devastador de Pedrogão Grande.

Ler Mais

Siga-nos no Facebook

Dias assinalados





20 de julho – Dia Internacional da Amizade
26 de julho – Dia Mundial dos Avós
28 de julho – Dia Nacional da Conservação da Natureza

Acontece em 2017

29 de setembro a 01 de outubro de 2017
21º Congresso Nacional de MGF e o 16º Encontro Nacional de Internos e
Jovens Médicos de Família
Ler Mais

Elogio
Filipe Francisco, utente da Unidade Cuidados Saúde Personalizados (UCSP) de Arruda dos Vinhos, pertencente ao
Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Estuário do Tejo, manifesta através deste elogio o seu agradecimento à
colaboradora Maria João Cotovio, pelo profissionalismo, disponibilidade e simpatia.
A todos os profissionais que trabalham nesta unidade e em especial à visada, muitos parabéns!
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