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Apresentação do Relatório do Programa Nacional para as
Hepatites Virais 2016-2017
A Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências
(DICAD) esteve presente no passado dia 28 de julho, na apresentação do
Relatório do Programa Nacional para as Hepatites Virais 2016-2017 e das linhas
estratégicas do Programa Nacional para as Hepatites Virais 2017-2018.
Ler Mais

Mais de 32.000 rastreios da retinopatia diabética no 1.º
semestre
A ARSLVT realizou no 1.º semestre deste ano um total de 32.333 rastreios da
retinopatia diabética, tendo encaminhado precocemente para consulta 9,7%
das pessoas rastreadas. Este valor releva um aumento da capacidade de rastreio
em relação a 2016, ano em que no total foram rastreados 46.715 diabéticos,
tendo sido atempadamente encaminhados para consulta de oftalmologia 12,5%
desses utentes.
Ler Mais

DICAD acolhe visita de delegação de 30 elementos de NGO
Finlandesa "The A-Clinic Foundation"
A Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências
(DICAD) da ARSLVT organizou a visita de uma delegação de 30 Nong
Governamental Organizational (NGO) Finlandesa "The A-Clinic Foundation” a
uma das suas equipas e a um dos projetos que acompanha na Cidade de Lisboa,
na área da Redução de Riscos e Minimização de Danos (RRMD).
Ler Mais

Siga-nos no Facebook

Dias assinalados




12 de agosto – Dia Internacional da Juventude
19 de agosto – Dia Mundial da Fotografia

Acontece em 2017

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

Elogio
Marcos Pereira, utente da Unidade de Saúde Familiar (USF) Emergir, pertencente ao Agrupamento de Centros de
Saúde (ACES) de Cascais, manifesta através deste elogio o seu enorme apreço pela forma muito positiva do
funcionamento da USF, desde o atendimento administrativo aos serviços médicos e de enfermagem.
A todos os profissionais que trabalham nesta unidade, muitos parabéns!
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