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Maior vaga de sempre de novos médicos de família na
ARSLVT
O concurso para os recém-especialistas de Medicina Geral e Familiar (1ª
época de 2017) já foi concluído. A Administração Regional de Saúde de
Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) conseguiu a maior vaga de contratações de
novos médicos de família, com um total de 154 vagas preenchidas. Estes
novos 154 profissionais vão possibilitar a atribuição de médico de família a
cerca de 292 mil utentes.
“Os especialistas em Medicina Geral e Familiar são um pilar estruturante
do Serviço Nacional de Saúde e um elemento diferenciador na resposta
transversal, próxima e de qualidade que queremos proporcionar aos
nossos utentes”, afirma Rosa Valente de Matos.
Ler Mais

Congresso assinala 140 anos do Hospital de Dona
Estefânia
O Congresso Multiprofissional do Hospital de Dona Estefânia, que
começou ontem, dia 28 de setembro, assinala os 140 anos desta unidade
do Centro Hospitalar de Lisboa Central. A sessão solene de abertura dos
trabalhos contou com a presença da presidente do Conselho Diretivo da
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), Rosa
Valente de Matos, e do vice-presidente, Luís Pisco. visuais e audiológicos.
Ler Mais

Cada vez mais pessoas recorrem aos centros de saúde
para deixar de fumar
O número de pessoas que recorrem aos cuidados de saúde primários para
deixar de fumar tem estado a aumentar. Só nos primeiros seis meses do
ano, os centros de saúde da Administração Regional de Saúde de Lisboa e
Vale do Tejo (ARSLVT) proporcionaram 2624 consultas de apoio intensivo
à cessação tabágica. Destas consultas, cerca de 35% corresponderam a
primeiras consultas (942).
Neste momento todos os Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) da
ARSLVT têm consultas de apoio intensivo à cessação tabágica, com esta
cobertura a 100% a ter sido atingida em 2016. Em 2015 existiam 24 locais
com estas consultas e no ano passado o número cresceu para 32.
Ler Mais

1ªs Jornadas de Feridas Complexas de Sintra
No âmbito do projeto “Passo em Frente”, sob a égide do Agrupamento de
Centros de Saúde (ACES) Sintra, decorreram no dia 19 no Centro Cultural
Olga Cadaval, as 1ªs Jornadas de Feridas Complexas de Sintra, com o apoio
da Câmara Municipal de Sintra, e que contou com cerca de 200
participantes.
Ler Mais

Siga-nos no Facebook

Dias assinalados





01 de outubro – Dia Mundial dos Idosos
03 de outubro – Dia da Infância
05 de outubro – Dia da Implantação da República

Acontece em 2017

12 a 14 de outubro de 2017
Jornadas de Pedopsiquiatria do CHLC
Ler Mais

13 de outubro de 2017
Conferência sobre dor e a sua ligação ao cérebro no CHLC
Ler Mais

13 a 15 de outubro de 2017
XXXI Jornadas de Cardiologia do Sul e Regiões Autónomas
Ler Mais

Elogio
Maria Henriqueta e António Leite, utentes da Unidade Cuidados Saúde Personalizados (UCSP) Caldas da Rainha,
pertencente ao Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Oeste Norte, manifestam através deste elogio o seu
enorme apreço pelo alto desempenho profissional demonstrado por todos os profissionais que trabalham nesta
unidade.
A todos os profissionais que trabalham nesta unidade, muitos parabéns!

ELOGIO/AGRADECIMENTO
A sua opinião é fundamental para a melhoria contínua dos nossos Serviços e
para o reforço da motivação dos nossos colaboradores. Registe os seus
comentários na forma de Elogio/Agradecimento.
Muito obrigado pela sua colaboração.
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