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ARSLVT e Câmara Municipal de Rio Maior firmam
protocolo para requalificação do Centro Saúde de Rio
Maior
A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) e
a Câmara Municipal de Rio Maior (CMRM), firmaram ontem, 17 de
agosto, a assinatura de um protocolo para a requalificação do Centro
de Saúde de Rio Maior.
A assinatura deste protocolo representa um importante passo para a
melhoria dos serviços prestados, contribuindo assim para a
modernização das infraestruturas de saúde, permitindo dar uma melhor
e mais eficiente resposta aos utentes, conferindo-lhes mais comodidade
e melhor conforto.
Ler Mais

Filhos dos colaboradores do CHBM com atividades de
tempos livres
O Centro Hospitalar Barreiro Montijo (CHBM) organizou, à semelhança
dos anos anteriores, duas semanas de Atividades de Tempos Livres
(ATL) nas férias de verão.
Estas iniciativas estão inseridas no projeto “Brincando & Aprendendo”,
que organiza atividades lúdico-pedagógicas para os filhos dos
funcionários.

Durante a semana, as crianças e jovens tiveram a oportunidade de
participar em iniciativas muito diferentes, umas com cariz de lazer e
desporto e outras com um pendor mais educativo.
Ler Mais

CHLC inova na deteção do cancro da próstata
O Centro Hospitalar Lisboa Central (CHLC) - Polo Hospital de São José é
o primeiro hospital do Serviço Nacional de Saúde a realizar de forma
regular, desde há cerca de ano e meio, a deteção do cancro da próstata
com a mais recente e moderna tecnologia de fusão de imagem.
Trata-se de um procedimento de grande complexidade técnica, mas
com caráter minimamente invasivo e ambulatorial para o doente. Foram
realizados cerca de 60 procedimentos com resultados equiparáveis aos
dos melhores centros internacionais.
Ler Mais

Siga-nos no Facebook

Dias assinalados



19 de agosto – Dia Mundial da Fotografia

Acontece em 2017
16 de setembro de 2017
3.º Módulo do Programa Capacitar+: "Redes Sociais e Ativismo em Saúde".
Ler Mais

Elogio
Manuel Domingues, utente da Unidade de Saúde Familiar Cuidados Saúde Personalizados (USF) Almonda,
pertencente ao Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Médio Tejo, manifesta através deste elogio o seu
agradecimento ao médico Pedro de Sousa, pelo excelente atendimento, compreensivo e esclarecedor.
A todos os profissionais que trabalham nesta unidade e em especial ao visado, muitos parabéns!
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