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Inauguração do novo Centro de Saúde de Mafra
Leste
O Ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, e a
presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), Rosa Valente de Matos,
inauguraram hoje, dia 9 de outubro, o novo Centro de Saúde de
Mafra Leste, que acolhe a Unidade de Cuidados de Saúde
Personalizados de Mafra Leste e que está preparado para servir
cerca de 30 mil utentes.
A inauguração contou também com o vice-presidente da ARSLVT,
Luís Pisco, e com os vogais Nuno Venade e Rui Vieira, entre
outros elementos da equipa da ARSLVT envolvidos no projeto da
nova unidade.
O novo edifício está preparado para acolher duas Unidades de
Saúde Familiar, um módulo de fisioterapia, sala de movimento e
terapia ocupacional e um módulo polivalente com Saúde Oral,
Psicologia, Serviço Social e Unidade de Cuidados Continuados de
Mafra/ECCI Mafra.
Ler Mais

Rastreio da principal causa de cegueira evitável
chegou a 32.000 diabéticos
A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo
(ARSLVT) realizou no 1.º semestre deste ano um total de 32.333
rastreios da retinopatia diabética, tendo encaminhado
precocemente para consulta 9,7% das pessoas rastreadas. Esta
doença é a principal causa de cegueira evitável na população
entre os 20 e os 64 anos. O balanço é feito por ocasião do Dia
Mundial da Visão, que se assinala dia 12 de outubro.
O número total de rastreios releva um aumento da capacidade de
resposta em relação a 2016, ano em que no total foram
rastreados 46.715 diabéticos, tendo sido atempadamente
encaminhados para consulta de oftalmologia 12,5% desses
utentes. Desde fevereiro de 2016 que a ARSLVT tem
implementado o Rastreio da Retinopatia Diabética. Nestes dois
anos foram sujeitos a RRD 79.048 pessoas, parte delas em
parceria com a Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal.

Ler Mais

ACES Médio Tejo comemora Dia Mundial da Saúde
Mental
O Grupo de Enfermeiras Especialistas em Saúde Mental (GEESM)
do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Médio Tejo
assinalou o Dia Mundial da Saúde Mental com a dinamização de
várias atividades junto dos colaboradores do ACES, da
comunidade em geral e de todas as pessoas que frequentaram o
Centro de Saúde durante o dia.
Ler Mais

Assinado protocolo com a Liga de Amigos do
Hospital de Torres Novas
O protocolo que formaliza o relacionamento já existente entre a
Liga de amigos do Hospital de Torres Novas e o CHMT já foi
assinado, numa cerimónia que 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 presidente do Conselho de Administração do Centro
Hospitalar do Médio Tejo (CHMT), Carlos Andrade Costa.
No seu discurso, Rosa Valente Matos enalteceu, sobretudo, o
trabalho realizado pelos voluntários do hospital. “Este é um
trabalho que não é pago, pois não tem valor. Nenhum valor
poderia pagar isto. É da nossa capacidade de dar aos outros que
surge o que é verdadeiramente solidário”, afirmou a presidente
da ARSLVT, acrescentando ser o voluntariado “um dos alicerces
do Sistema Nacional de Saúde”.
Ler Mais

ACES Lisboa Ocidental Oeiras apoia bombeiros na
vacinação contra a gripe
O Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Lisboa Ocidental e
Oeiras, da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do
Tejo (ARSLVT), está a promover a vacinação contra a gripe sazonal
dos bombeiros. O arranque desta medida preventiva aconteceu
no passado dia 3 de outubro, sendo marcado o momento
marcado simbolicamente com a primeira vacina a ser
administrada ao presidente da Liga dos Bombeiros, Jaime Marta.
Ler Mais

Siga-nos no Facebook

Dias assinalados





15 de outubro – Dia Internacional da Bengala Branca
16 de outubro – Dia Mundial da Alimentação
17 de outubro – Dia Mundial Contra a Pobreza e a Exclusão Social

Acontece em 2017

13 a 15 de outubro de 2017
A Liga dos Amigos do Serviço de Cardiologia do Hospital de São Bernardo,
Setúbal, realiza as XXXI Jornadas de Cardiologia do Sul e Regiões Autónomas.
Esta iniciativa decorrerá no Centro de Eventos Aqualuz Tróia.
Ler Mais

20 de outubro de 2017
Os Serviços de Pediatria, de Ginecologia e Obstetrícia do Centro Hospitalar
Barreiro Montijo organizam, em conjunto com o Agrupamento Centros de
Saúde Arco Ribeirinho, o I Encontro da Mulher e da Criança com o tema
“Mente sã…corpo são” destinado a profissionais de saúde das áreas da
Pediatria, Ginecologia/Obstetrícia, Saúde Mental e dos Cuidados de Saúde
Primários.
Ler Mais

Elogio
Paula Margarida Batista Madeira da Silva, utente da Unidade de Saúde Familiar (USF) Planalto, pertencente ao
Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) da Lezíria, manifesta através deste elogio o seu agradecimento às
colaboradoras Manuela Janeiro, Paula Malaquias e Fédra Rato pela prontidão e preocupação em arranjar soluções
para as necessidades da utente, sempre com disponibilidade e eficiência.
A todos os profissionais que trabalham nesta unidade, e em particular aos mencionados, muitos parabéns!
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