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ARSLVT recebe visita de delegação da Moldávia
A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT)
recebeu uma visita de uma delegação da República da Moldávia, que
veio a Portugal conhecer a organização dos nossos serviços de saúde, em
especial dos cuidados de saúde primários (CSP).
A visita, que decorreu entre 9 e 14 de outubro, resultou de uma
atividade de cooperação entre a USF-AN e a Organização Mundial de
Saúde (OMS) e teve como objetivo conhecer a experiência da Reforma
dos Cuidados de Saúde Primários do Serviço Nacional de Saúde (SNS)
Português, o contexto e sua história, seus dilemas, barreiras e,
sobretudo, os elementos de sucesso.
A visita de estudo incluiu uma visão alargada da rede de CSP, que se
conseguiu através da ida a várias instituições, com uma reunião central
na sede da ARSLVT. Esta reunião contou com apresentações do vicepresidente da ARSLVT, Luís Pisco, do vogal Nuno Venade, do assessor do
Conselho Diretivo André Biscaia, da Equipa Reginal de Apoio aos CSP,
através do médico de família Vítor Ramos, e do Departamento de
Planeamento e Contratualização, através de Paulo Vitorino.
Ler Mais

UCC Almourol e USF Barquinha organizaram Festival das
Sopas
A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) Almourol e a Unidade de
Saúde Familiar (USF) Barquinha, pertencentes ao Agrupamento de
Centros de Saúde do Médio Tejo, organizaram o Festival das Sopas,
dirigido às crianças escolarizadas e população em geral, no âmbito das
comemorações do Dia Internacional da Alimentação.
Ler Mais

CHLC leva a cabo curso de formação em "Fundamental
Disaster Management"
A Comissão de Catástrofe do Centro Hospitalar Lisboa Central efetuou,
no passado dia 19 de outubro, um curso de formação em “Fundamental
Disaster Management”, dirigido primariamente aos chefes das equipas
de urgência dos polos de São José e D. Estefânia.
O Curso, dirigido pelo Dr. António Marques e pelo Prof. Doutor Rui
Moreno, sob a coordenação da Sociedade Portuguesa de Cuidados
Intensivos, teve a honrosa participação, enquanto preletores, dos Major
António João Granja, Dr. Luis Meira e Dr. Ricardo Matos.
Ler Mais

ACES Amadora assinala 2º Dia da Saúde - Dar Mais Vida
Aos Anos
O mês de outubro é o Mês da População Maior. Para assinalar esta
efeméride, o Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) da Amadora
dinamizou várias atividades abertas a toda a comunidade e que tiveram
como objetivo a sensibilização da população para os problemas de saúde
nesta fase da vida.
O evento aconteceu pelo segundo ano consecutivo, sob o mote Dia da
Saúde 2017 “Dar Mais Vida aos Anos”. A organização resulta do
compromisso assumido pelas Unidades Funcionais e em estreita
articulação com a Câmara Municipal da Amadora (CMA).
Ler Mais

Agenda Solidária IPO 2018 já disponível
A Agenda Solidária do IPO 2018 já está disponível. Neste ano, as verbas
angariadas vão ser canalizadas para a construção de uma nova e
ampliada Unidade de Transplante de Medula, um serviço do Instituto
Português de Oncologia (IPO) de Lisboa, que celebra este ano 30 anos e
que já efetuou cerca de dois mil transplantes.
Ler Mais

Siga-nos no Facebook

Dias assinalados





31 de outubro – Dia Mundial da Poupança
01 de novembro – Dia de Todos os Santos
02 de novembro – Dia de Finados

Acontece em 2017

30 de outubro de 2017
As 4as Jornadas de Cuidados Paliativos do Algarve, organizadas pela
Administração Regional de Saúde do Algarve, vão decorrer no próximo dia 30
de outubro, no Auditório do Centro Hospitalar Universitário do Algarve na
unidade de Portimão. As inscrições para o evento já abriram.
Ler Mais

31 de outubro de 2017
No âmbito das comemorações dos 30 anos da Unidade de Desabituação –
Centro das Taipas, a equipa de coordenação regional da DICAD – Divisão de
Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, da
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) foi
convidada a dinamizar um dos 30 eventos que a UD – Centro das Taipas tem
estado a realizar ao longo de 2017 para comemorar a efeméride.
Ler Mais

Elogio
Maria de Lurdes Luís, utente da Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) Constância, pertencente ao
Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Médio Tejo, manifesta através deste elogio o seu reconhecimento pelo
serviço de excelência prestado por todos colaboradores, em especial à enfermeira Cláudia, pela forma como foi
tratada.
A todos os profissionais que trabalham nesta unidade, e em especial à enfermeira Cláudia, muitos parabéns!
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