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Hospital da ARSLVT vence Prémio Saúde Sustentável
2017
O Hospital de Santarém, da Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo, foi o vencedor da edição de 2017 do Prémio Saúde
Sustentável. Esta iniciativa que tem como objetivo distinguir e premiar
entidades públicas, privadas ou do sector social, que se tenham
destacado por promover e implementar práticas e ações de
sustentabilidade com impacto tangível na saúde.
O Prémio Saúde Sustentável foi atribuído ao Hospital de Santarém
como reconhecimento pelo mérito do Projeto “Ambulatório
Programado de Alta Resolução (APAR)”, dado o seu carácter pioneiro
em Portugal e com enorme potencial de replicação. O APAR é um novo
modelo de organização do atendimento em ambulatório,
particularmente vocacionado para a satisfação das necessidades dos
utentes, de forma rápida, eficaz, clinicamente segura e resolutiva.
Ler Mais

ARSLVT disponibiliza mais de 400 mil vacinas contra a
gripe
A campanha de vacinação contra a gripe sazonal 2017/2018 arrancou
na segunda-feira, dia 2 de outubro. Neste inverno, a Administração
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo conta com um total de
405.000 doses, o que representa uma subida muito significativa em
relação ao ano anterior, quando foram adquiridas 350.000 doses.
A vacinação é uma das formas mais eficazes de prevenir a gripe. A
vacina deve ser feita preferencialmente até ao final de dezembro, mas
pode ser administrada durante todo o outono e o inverno. A vacina
contra a gripe é gratuita, no Serviço Nacional de Saúde (SNS), para
pessoas com idade igual ou superior a 65 anos.
Ler Mais

DICAD acolhe visita de estudantes de Mestrado de
Serviço Social na Alemanha
A Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas
Dependências (DICAD) da Administração Regional de Saúde de Lisboa e
Vale do Tejo (ARSLVT) acolheu a visita de um grupo de 20 Estudantes
de Mestrado de Serviço Social da Universidade de Esslingen, na
Alemanha.
O objetivo desta visita de estudo a Lisboa foi conhecerem a Política
Portuguesa em matéria de prevenção e tratamento, em particular
junto de jovens consumidores. Nesta visita à DICAD, foi possível dar a
conhecer todo o trabalho desenvolvido na Unidade de Desabituação –
Centro das Taipas, tendo a visita àquela Unidade da ARSLVT sido
coordenada e acompanhada por Sandra Simões, psicóloga clínica
naquela Unidade de Intervenção Local que celebra este ano 30 anos de
intervenção.
Ler Mais

Siga-nos no Facebook

Dias assinalados




10 de outubro – Dia Mundial da Saúde Mental
11 de outubro – Dia Mundial Contra a Dor

Acontece em 2017

13 de outubro de 2017
O Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Oeste Norte realiza no próximo
dia 13 de outubro o II Encontro de Saúde Mental, sob o mote Pensar a Saúde
Mental – Não vá o diabo tecê-las.
Ler Mais

Elogio
Júlio Moleiro, utente da Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) Entroncamento, pertencente ao
Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Médio Tejo, manifesta através deste elogio o seu agradecimento ao Dr.
Hugo Ferreira, pelo atendimento muito atencioso e pelo interesse demonstrado na consulta aberta a este utente.
A todos os profissionais que trabalham nesta unidade, muitos parabéns!
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