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Hospitais da ARSLVT operaram mais de 179 mil doentes em
2016
Os hospitais da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo
(ARSLVT) operaram no ano passado um total de 179.325 doentes. Este valor
representa uma melhoria do desempenho em relação ao ano de 2015, com a
ARSLVT a realizar mais 3,6% de cirurgias.
Os dados fazem parte do Relatório Anual de Acesso aos Cuidados de Saúde nos
Estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e Entidades
Convencionadas, que apresenta os resultados alcançados ao nível do acesso
aos cuidados de saúde prestados, tanto no SNS como em entidades
convencionadas no ano de 2016.
Ler Mais

Surto de malária em Cabo Verde
A Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgou um comunicado, no dia 31 de agosto,
com um conjunto de medidas de proteção individual para os viajantes com
destino a Cabo Verde, na sequência do surto de malária (paludismo) por
Plasmodium falciparum na cidade da Praia, Ilha de Santiago, confirmado pela
Organização Mundial da Saúde, em agosto de 2017.

Ler Mais

Este ano nasceram sete bebés por dia no HFF
Mais de 1200 bebés “escolheram” o Hospital Fernando Fonseca (HFF) para
nascer nos primeiros seis meses deste ano. O Bloco de Partos do HFF registou
uma média diária de sete nascimentos. O HFF contribuiu decisivamente para
os números da natalidade nacional que referem terem nascido mais de 41 mil
bebés entre Janeiro e Junho deste ano.
Ler Mais

Siga-nos no Facebook

Dias assinalados




03 de setembro – Dia da Herança Europeia do Concelho da Europa
08 de setembro – Dia Mundial da Alfabetização

Acontece em 2017

19 Setembro 2017
1ªs Jornadas de Feridas Complexas de Sintra
Ler Mais

Elogio
Avelina Hipólito, utente da Unidade de Saúde Familiar (USF) Samora Correia, pertencente ao Agrupamento de
Centros de Saúde (ACES) do Estuário do Tejo, manifesta através deste elogio o seu agradecimento a toda a equipa de
enfermagem, pelos cuidados prestados, assim como, pelo apoio, carinho e dedicação demonstrados.
A todos os profissionais que trabalham nesta unidade, muitos parabéns!
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