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Publicadas as vagas para recém-especialistas de
Medicina Geral e Familiar
A distribuição das 218 vagas da Administração Regional de Saúde de
Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) na 1.ª época do concurso para colocação
de médicos de Medicina Geral e Familiar já é conhecida. O aviso da
abertura do concurso deverá acontecer nos próximos dias.
O Despacho n.º 7810/2017, publicado no dia 5 de setembro, em Diário
da República, identifica os serviços e estabelecimentos de saúde e
respetivas unidades funcionais classificados como carenciados, na área
de medicina geral e familiar, tendo em vista a abertura de procedimento
concursal.
Ler Mais

Unidade hospitalar da ARSLVT condecorada pelo
Presidente da República
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou hoje,
dia 5 de setembro, a Unidade de Neurocríticos do Polo Hospital de S.
José, pertencente à Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do
Tejo (ARSLVT), pelo trabalho desenvolvido no caso do bebé Lourenço
Salvador, que nasceu depois de a mãe estar em morte cerebral.
A cerimónia decorreu no Salão Nobre do Polo Hospital de S. José (Centro
Hospitalar de Lisboa Central) e contou com a presença do Ministro da

Saúde, Adalberto Campos Fernandes, do vice-presidente da ARSLVT, Luís
Pisco, e do vogal da ARSLVT, Nuno Venade.
Ler Mais

Sistema inovador de chamada de enfermeira no
Internamento de Cirurgia Geral
O Serviço de internamento de Cirurgia Geral do Hospital de Santarém
dispõe de um moderno sistema de chamada de enfermeira vulgarmente
conhecido por “campainhas”, fundamental em qualquer serviço.
Este sistema dá ao doente internado uma segurança e autonomia que
não tinha anteriormente. Permite ao doente comunicar as suas
necessidades, bastando usar um interruptor para ativar a chamada,
acedendo-se uma luz na porta do quarto que aciona uma campainha no
posto de enfermagem.
Ler Mais

Siga-nos no Facebook

Dias assinalados




9 de setembro – Dia Mundial da Grávida
10 de setembro – Dia Mundial da Prevenção do Suicídio

Acontece em 2017
16 de setembro de 2017
No sábado, dia 16 de setembro, decorre o 3.º Módulo do Programa Capacitar+:
"Redes Sociais e Ativismo em Saúde". Este Módulo, que irá decorrer na Escola
Nacional de Saúde Pública, em Lisboa, conta com a participação de dois
especialistas em redes sociais: Rui Passos Rocha, da Fundação Francisco
Manuel dos Santos, e Hugo Torres, jornalista do Jornal Público.
Ler Mais

Elogio
António Manuel Cordeiro Fernandes, utente da Unidade de Saúde Familiar (USF) Planalto, pertencente ao
Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Lezíria, manifesta através deste elogio o seu agradecimento à assistente
técnica Isabel Frois Figueiredo Rato, pelo profissionalismo e também pela reocupação constante, conforto e alento
que deu à sua mãe nos últimos meses de vida.
A todos os profissionais que trabalham nesta unidade, muitos parabéns!
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