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ARSLVT proporcionou 19.505 consultas de saúde oral
A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT)
proporcionou um total de 19.505 consultas de saúde oral aos utentes
no primeiro ano de atividade do Projeto-Piloto dos Cuidados de Saúde
Oral nos Cuidados de Saúde Primários, que arrancou a 13 de setembro
de 2016.
A Unidade de Saúde Familiar (USF) Monte da Caparica, inserida no
Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Almada-Seixal, foi a primeira
a iniciar funções. No entanto, ao todo, a ARSLVT tem este projeto
implementado em 11 Centros de Saúde, com um total de 12 Médicos
Dentistas a trabalhar.
A presidente do Conselho Diretivo da ARSLVT, Rosa Valente de Matos,
congratula todos os profissionais pelos “resultados muito positivos
alcançados neste primeiro ano de atividade”. “O projeto-piloto, que
alargaremos progressivamente a outras unidades da ARSLVT, é um
excelente exemplo dos cuidados de proximidade que queremos prestar
aos nossos utentes”, defende a presidente da ARSLVT.
Ler Mais

Aberto concurso para recém-especialistas de Medicina
Geral e Familiar
O concurso para o preenchimento de até 290 vagas para recémespecialistas de Medicina Geral e Familiar já foi aberto. Do total de
vagas, 218 são da ARSLVT.
A ARSLVT tem em curso uma iniciativa que dá aos jovens médicos a
possibilidade de visitarem os Agrupamentos de Centros de Saúde nos
quais manifestem interesse, ainda antes de se candidatarem. A
oportunidade já atraiu dezenas de jovens médicos e mereceu uma
reportagem no jornal Sol.
Ler Mais

ARSLVT promove formação em Cuidados Paliativos
A ARSLVT está a promover a Formação Intermédia em Cuidados
Paliativos. A formação conta com a Coordenação Nacional de Cuidados
Paliativos, presidida por Edna Gonçalves, e com a coordenadora
regional da ARSLVT, Ana Cristina Fryxell, em colaboração com a
Academia de Formação e Desenvolvimento.
Esta formação, com a duração de 90 horas distribuídas por sete áreas
temáticas, decorre nas instalações da sede da ARSLVT de 14 de
setembro a 7 de dezembro de 2017, com periodicidade semanal. Os
formadores são profissionais com formação avançada e prática clínica
em Cuidados Paliativos.
Ler Mais

Siga-nos no Facebook

Dias assinalados




16 de setembro – Dia para a Preservação da Camada de Ozono
21 de setembro – Dia Mundial da Doença de Alzheimer

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
Cristina Maria Cabaço, utente da Unidade de Saúde Familiar (USF) Almonda, pertencente ao Agrupamento de Centros
de Saúde (ACES) Médio Tejo, manifesta através deste elogio o seu agradecimento a todos os colaboradores desta USF,
em especial ao Dr. Pedro Sousa, pelo maravilhoso atendimento, empenho e dedicação aos utentes.
A todos os profissionais que trabalham nesta unidade, muitos parabéns!
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