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Investimento nos Cuidados de Saúde Primários 2015-2019
O reforço da prestação integrada de cuidados de saúde aos cidadãos é uma
prioridade da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo
(ARSLVT). Tendo como objetivo primordial aprofundar o trabalho de qualidade
nas unidades de saúde, a ARSLVT encontra-se a concretizar um vasto conjunto
de investimentos em instalações e outros projetos que já estão no terreno e
que, na sua maioria, ficarão concluídos até 2019.
A aposta da ARSLVT na renovação e requalificação total das instalações dos
cuidados de saúde primários na região, num esforço concertado com os
municípios e com recurso a Fundos Comunitários, vai permitir a abertura, até
2019, de 53 novos centros de saúde e a renovação ou remodelação de cerca
de 30 unidades neste ano, que se juntam às já 40 intervencionadas em 2016.
Uma parte deste investimento é feito em conjunto com as autarquias e com
financiamento de Fundos Comunitários, e vai melhorar as condições de
trabalho para os profissionais de saúde e proporcionar cuidados de qualidade
aos cidadãos dos concelhos de Lisboa, Oeiras, Cascais, Amadora, Sintra,
Loures, Odivelas, Benavente, Vila Franca de Xira, Seixal, Moita, Palmela,
Sesimbra, Setúbal, Caldas da Rainha, Nazaré, Alcobaça, Peniche, Cadaval,
Mafra, Torres Vedras, Abrantes, Ourém, Torres Novas e Chamusca..
Ler Mais

Concurso público para construção do novo Hospital de
Proximidade de Sintra
A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) e o
Município de Sintra, em estreita parceria e articulação, estão a ultimar o
programa de procedimento e o caderno de encargos necessários ao
lançamento do concurso público internacional para o projeto do novo Hospital
de Proximidade de Sintra, que deverá ser lançado nas próximas semanas.
O novo Hospital de Proximidade de Sintra resulta do acordo de colaboração
entre o Município de Sintra e os Ministérios das Finanças e da Saúde, assinado
em 26 de junho, que prevê um investimento global da ordem dos €51,2
milhões de euros. O investimento financeiro é repartido pelo Município, que
disponibiliza o terreno e assume o montante necessário para a conceção e
construção da nova unidade hospitalar e seus acessos, no valor de €29,6
milhões de euros, e o Ministério da Saúde, que assegura o investimento
relativo à aquisição e instalação do equipamento e ao funcionamento da nova
unidade hospitalar, no valor de €21, 6 milhões de euros.
Ler Mais

Novo Hospital de Lisboa apresentado no CHLC - Hospital de
Santa Marta
O novo hospital de Lisboa, a instalar em Marvila em substituição das seis
unidades do Centro Hospitalar Lisboa Central (CHLC), foi apresentado
publicamente na Sala Museu MacBride do Hospital de Santa Marta. A
cerimónia foi presidida pelo secretário de Estado da Saúde, Manuel Delgado. A
Administração Regional de Saúde de LIsboa e Vale do Tejo fez-se representar
pelo seu vice-presidente, Luís Pisco e o vogal, Nuno Venade.
Ler Mais

Siga-nos no Facebook

Dias assinalados




9 de agosto – Dia Internacional das Populações Indígenas
12 de agosto – Dia Internacional da Juventude

Acontece em 2017

05 de setembro de 2017
Classes de Mobilidade e Fortalecimento para os colaboradores do
Agrupamento de Centros de Saúde Almada-Seixal. Mantenha-se ativo, mexase.
Ler Mais

Elogio

Elisabete Carona, utente da Unidade Cuidados Saúde Personalizados (UCSP) de Alverca, pertencente ao Agrupamento
de Centros de Saúde (ACES) do Estuário do Tejo, manifesta através deste elogio o seu agradecimento à Assistente
Técnica Carla Pereira, pelo excelente atendimento e preocupação demonstrada.
A todos os profissionais que trabalham nesta unidade e em especial à visada, muitos parabéns!
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