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Utentes passam a ter acesso online a resultados de
exames
A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) vai
dar a possibilidade aos utentes do Centro Hospitalar do Médio Tejo
(CHMT) e dos Cuidados de Saúde Primários desta zona da região de
Lisboa e Vale do Tejo de terem acesso online aos resultados dos Meios
Complementares de Diagnóstico e Terapêutica (MCDT) que realizarem.
Esta medida está integrada no Projeto Exames Sem Papel e resulta de um
protocolo de colaboração já assinado entre a ARSLVT, o CHMT e os
Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS). O Projeto Exames
Sem Papel tem como objetivo desmaterializar todos os processos
relacionados com os MCDT, assim como assegurar que toda esta
informação acompanha o utente e os profissionais de saúde em suporte
digital.
O primeiro passo será dado com o CHMT, que funcionará como o
primeiro ponto de teste regional. Posteriormente, pretende-se alargar,
de forma progressiva, esta possibilidade a mais instituições da ARSLVT.
Para a presidente do Conselho Diretivo da ARSLVT, Rosa Valente de
Matos, “esta ferramenta é fundamental e um marco no reforço do poder
do cidadão, que vê, assim, melhorada a acessibilidade e a comodidade
no âmbito do Serviço Nacional de Saúde (SNS)”.
Ler Mais

ARSLVT aposta na modernização dos cuidados de saúde
primários no concelho de Cascais
A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) e a
Câmara Municipal de Cascais (CMC) firmaram esta semana a assinatura
de um protocolo com vista à modernização dos cuidados de saúde
primários no município. A cerimónia contou com a presença da
presidente da ARSLVT, Rosa Valente de Matos, e do presidente da CMC,
Carlos Carreiras.
O presente protocolo permite reforçar os cuidados de saúde primários
na área geográfica do Município de Cascais e adequar as infraestruturas
existentes às necessidades da população.
Para Rosa Valente de Matos, a assinatura deste protocolo "representa
um importante passo para a melhoria dos serviços prestados aos
utentes, contribuindo assim para a modernização das infraestruturas de
saúde e permitindo dar uma melhor e mais eficiente resposta aos
cidadãos do concelho de Cascais".
Ler Mais

USF Vale de Sorraia obtém certificado de nível Bom
O Comité de Certificação do Departamento da Qualidade na Saúde, da
Direção- Geral da Saúde, no uso das suas atribuições, concedeu a
certificação no nível bom à Unidade de Saúde Familiar (USF) Vale de
Sorraia, em Coruche.

Ler Mais

Siga-nos no Facebook

Dias assinalados




26 de agosto – Dia Mundial do Cão
31 de agosto – Dia Internacional da Solidariedade

Acontece em 2017

19 de setembro de 2017
O Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) de Sintra realiza no próximo dia 19
de setembro as 1ªs Jornadas de Feridas Complexas de Sintra. O evento terá
lugar no Centro Olga Cadaval - Sintra.
Ler Mais

Elogio
Luís Miguel Costa de Castro, utente da Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Azambuja, pertencente ao
Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Estuário do Tejo, manifesta através deste elogio o seu agradecimento a
todos os profissionais desta unidade da ARSLVT, pelo profissionalismo, prontidão e carinho com que atenderam
sempre a sua mãe.
A todos os profissionais que trabalham nesta unidade, muitos parabéns!
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