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Nova unidade garante saúde de proximidade em Abrantes
Esta semana o Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Médio Tejo, em
Abrantes, passou a contar com uma nova Unidade de Saúde no Carvalhal,
que permitirá prestar cuidados de saúde de proximidade a 882 utentes desta
região.
“Com esta inauguração reforçamos a proximidade com os utentes e a aposta
na promoção da saúde e na prevenção da doença”, afirmou a presidente da
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, Rosa Valente de
Matos.
Ler Mais

Projeto da ARSLVT apoia Banco de Leite Humano no
recrutamento de dadoras
O único Banco de Leite Humano do país, da Administração Regional de
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) e em funcionamento na
Maternidade Alfredo da Costa, vai poder a partir de hoje, dia 21 de julho de
2017, reforçar o número de dadoras.
O vice-presidente do conselho diretivo da ARSLVT, Luís Pisco, assinou hoje, no
Centro de Saúde de Oeiras, um protocolo de cooperação com a presidente do
conselho de administração do Centro Hospitalar de Lisboa Central, Ana
Escoval, que pretende fomentar a relação entre este centro hospitalar e o
Agrupamento de Centros de Saúde Lisboa Ocidental e Oeiras.

“O protocolo entre a ARSLVT e o CHLC visa aumentar a cooperação com o
ACES Lisboa Ocidental e Oeiras em áreas como a documentação, formação,
investigação e prestação de serviços de saúde”, explicou, Luís Pisco.
Ler Mais

ARSLVT contemplada com 15 prémios da Missão Continente
A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) foi
contemplada com 15 dos 40 prémios da Missão Continente referentes a
2016. No total, a ARSLVT arrecadou um valor superior a 185 mil euros.
Ler Mais

Siga-nos no Facebook

Dias assinalados




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
Patrícia Maria Belo Martins, utente da Unidade Cuidados Saúde Personalizados (UCSP) de Póvoa de Santa Iria,
pertencente ao Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Estuário do Tejo, manifesta através deste elogio o seu
agradecimento à médica Olga Correia, pelo profissionalismo, disponibilidade e simpatia.
A todos os profissionais que trabalham nesta unidade e em especial à visada, muitos parabéns!
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