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DICAD da ARSLVT recebe ministras da Saúde e da Justiça do
Canadá
O trabalho desenvolvido pela Divisão de Intervenção nos Comportamentos
Aditivos e nas Dependências (DICAD) da Administração Regional de Saúde de
Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) motivou ontem e hoje, dias 27 e 28 de julho,
uma visita a Portugal da delegação governamental do Canadá, liderada pela
ministra da Saúde, Jane Philpott, e pela ministra da Justiça e Procuradora
Geral, Jody Wilson-Raybould.
Ler Mais

Hospitais da ARSLVT integram projeto-piloto sobre literacia
em saúde
OO Centro Hospitalar Lisboa Norte e o Centro Hospitalar de Lisboa Central, da
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), vão
integrar o projeto-piloto “Literacia para a Segurança dos Cuidados de Saúde”,
que será desenvolvido de forma experimental ao longo dos próximos dois
anos e que conta com nove hospitais/centros hospitalares de todo o país.
A implementação do projeto-piloto vai contar com as Ligas de Amigos e as
Associações de Doentes dos hospitais e centros hospitalares, que funcionarão
como “dinamizadores locais” e “intervenientes ativos na execução dos planos
anuais de atividades das Comissões da Qualidade e Segurança”.
A promoção da higiene das mãos, a segurança cirúrgica, a segurança na
utilização da medicação, a prevenção de quedas e de úlceras de pressão e a

prevenção de infeções e de resistência aos antibióticos são as áreas
consideradas prioritárias.
Ler Mais

Abraço presta apoio domiciliário a pessoas com VIH/Sida
A Associação Abraço uma Instituição Particular de Solidariedade Social e
Organização Não-Governamental de Desenvolvimento, sem fins lucrativos,
presta apoio domiciliário a pessoas com VIH/Sida na zona de Lisboa, através
do Centro de Apoio Domiciliário Dr. José Luís Champalimaud. Este apoio
assegura um conjunto de respostas especializadas e adaptadas a estes
doentes.
Ler Mais

Siga-nos no Facebook

Dias assinalados




28 de julho – Dia Nacional da Conservação da Natureza
01 de agosto – Dia Mundial da Amamentação

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 Alexandra Lopes Mateus, utente da Unidade Cuidados Saúde Personalizados (UCSP) do Entroncamento,
pertencente ao Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Médio Tejo, manifesta através deste elogio o seu
agradecimento à colaboradora Maria Filomena Dias, pelo excelente atendimento, prestável e esclarecedor.
A todos os profissionais que trabalham nesta unidade e em especial à visada, muitos parabéns!
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