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Município de Mafra ganha duas
novas unidades de saúde
A Ministra da Saúde, Marta Temido,
inaugurou no dia 30 de maio, duas novas
unidades de saúde, no concelho de Mafra.
Tratam-se da Unidade de Saúde Familiar
(USF) Mafra Norte e da Unidade de Saúde
Familiar (USF) D. João V, integradas no
Agrupamento de Centros de Saúde (ACES)
Oeste Sul.
Ler Mais

Ministra da Saúde visita CHMT
A visita da Ministra da Saúde, Marta
Temido, iniciou-se no Serviço de
Imagiologia da Unidade Hospital de Tomar,
Serviço onde está instalado o equipamento
de TAC. Marta Temido foi acompanhada
por Laura Silveira, Vice-Presidente da
Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo, Carlos Andrade, Presidente
do Conselho de Administração do CHMT, e
de vários profissionais de saúde.

Ler Mais

ARSLVT abre concurso para
médicos hospitalares detentores
de condições específicas
A Administração Regional de Saúde de
Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) tem a
decorrer um concurso de recrutamento,
entre os dias 03 e 07 de junho, para
pessoal médico das áreas hospitalares para
o preenchimento de 60 postos de trabalho
cuja ocupação exige a posse de condições
técnico-profissionais específicas adquiridas
no contexto do internato médico, na
categoria de assistente, das áreas
hospitalar, carreira especial médica e
carreira médica dos estabelecimentos de
saúde com a natureza jurídica de entidade
pública empresarial integrados no Serviço
Nacional de Saúde da área de competência
da ARSLVT.
Ler Mais

DICAD participa em evento da
rede de cidades europeias
Eurocities
A Divisão de Intervenção nos
Comportamentos Aditivos e nas
Dependências (DICAD) da Administração
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo
(ARSLVT) participou na reunião do Grupo da
Prevenção do Abuso de Substâncias da rede
de cidades europeias Eurocities, que se
reuniu em Lisboa nos dias 20 e 21 de maio.
Ler Mais

Caminhada UCSP de Azeitão
No passado dia 24 de maio, e no âmbito do
Dia do Médico de Família e do Dia
Internacional do Enfermeiro, a Unidade
Cuidados Saúde Personalizados (UCSP) de
Azeitão organizou uma caminhada com os
seus utentes.
Médicos, Enfermeiros e Assistentes
Operacionais juntaram-se à população para
uma caminhada de 3 quilómetros pelas
principais artérias de Vila Nogueira de
Azeitão, com partida e chegada na UCSP e
passagem pelas futuras instalações.
Ler Mais

USF Cartaxo Terra Viva festeja
Dia Mundial da Criança
A USF Cartaxo Terra Viva, do Agrupamento
de Centros de Saúde (ACES) Lezíria,
comemorou, a 3 junho, o Dia Mundial da
Criança.
Numa iniciativa batizada de “O centro de
saúde dos pequeninos”, a unidade recebeu
25 crianças do Jardim de Infância do
Cartaxo, sendo que a cada criança foi
solicitado que se fizesse acompanhar de um
boneco “que estivesse doente”.
Ler Mais

Siga-nos no Facebook

Dias assinalados





08 de junho – Dia Mundial dos Oceanos
10 de junho – Dia de Portugal
13 de junho – Dia de Santo António

Acontece em 2019

09 de junho
"Vamos Correr com o Lúpus" | CorridaCaminhada de Solidariedade
Ler mais

30 de junho
Prémio Healthcare Excellence |
Candidaturas até 30 de junho
Ler mais

Elogio

Sofia Fernandes Cordeiro, utente da Unidade de Saúde Familiar (USF) Planalto, pertencente ao Agrupamento de Centros de
Saúde (ACES) da Lezíria, manifesta através deste elogio a sua gratidão e reconhecimento aos profissionais administrativos Carlos,
Fedra, Joaquina, Manuela e Paula pelo profissionalismo, disponibilidade, atenção, e simpatia.
A todos os profissionais que trabalham nesta USF e em particular aos visados, muitos parabéns!
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