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Mais 56 camas de Cuidados
Continuados Integrados na Região de
Lisboa e Vale do Tejo
A Administração Regional de Saúde de Lisboa e
Vale do Tejo (ARSLVT) disponibiliza mais 56
camas de Cuidados Continuados Integrados, o
que eleva o número para um total, na região, de
2.387 camas para a prestação deste nível
intermédio de cuidados de saúde e apoio social.
Ler Mais

Urgências de Ginecologia e
Obstetrícia da zona de Lisboa Balanço do mês de agosto
A exemplo do que aconteceu em julho, a
Administração Regional de Saúde de Lisboa e
Vale do Tejo (ARSLVT) faz um balanço positivo do
atendimento às grávidas que em agosto
recorreram às urgências de Ginecologia e
Obstetrícia de Lisboa.
De salientar que entre os 1 e 29 de agosto de
2019, foram realizados 832 partos no conjunto
das quatro maternidades em questão:

Maternidade Dr. Alfredo da Costa/Centro
Hospitalar Universitário de Lisboa Central;
Hospital de Santa Maria/Centro Hospitalar
Universitário Lisboa Norte; Hospital S. Francisco
Xavier/Centro Hospitalar Lisboa Ocidental e
Hospital Prof. Dr. Fernando da Fonseca. Isso
traduz-se numa média diária de 29 partos.
Ler Mais

Protocolo entre ARSLVT e Instituto
Gama Pinto leva consultas de
Oftalmologia aos centros de saúde
O Serviço de Radioterapia do Centro Hospitalar
Barreiro Montijo renovou a sua certificação de
acordo com a norma ISO 9001:2015, pelas
atividades de “planeamento, administração e
controlo de radioterapia externa em doentes do
foro oncológico”, que mantém deste 2009.
Ler Mais

CHMT - Lista de Inscritos em Cirurgia
reduz 10%
CHMT, destaca-se a nível nacional na redução
na Mediana do Tempo de Espera para Cirurgia
No ano de 2018, o Centro Hospitalar do Médio
Tejo (CHMT) apresenta uma expressiva redução
de 10% na Lista de Inscritos em Cirurgia face ao
ano de 2017, apresentando no final do ano
apenas 3706 doentes a aguardar cirurgia.
Ler Mais

CHBM aumenta atividade assistencial
no 1º semestre
O Centro Hospitalar Barreiro Montijo (CHBM)
registou, no primeiro semestre de 2019, um
crescimento nas principais linhas de atividade
assistencial, tendo efetuado mais consultas,
cirurgias, sessões de hospital de dia e mais
partos. Registou, ainda, mais atendimentos na
urgência, verificando-se a estabilização do
número total de doentes internados.
Ler Mais

Siga-nos no Facebook

Dias assinalados




08 de setembro – Dia Mundial da Alfabetização
08 de setembro – Dia Mundial da Fisioterapia

Acontece em 2019

06 de setembro
Caminhe com um Doutor | USF Ribeirinha
Ler mais

07 de setembro
50 Anos do Grupo de Teatro Terapêutico
Ler mais

Elogio
Marta Reis Oliveira, utente da Unidade de Saúde Familiar (USF) Locomotiva, pertencente ao Agrupamento de Centros
de Saúde (ACES) Médio Tejo, manifesta através deste elogio o seu agradecimento a todos os profissionais que
trabalham nesta Unidade de Saúde pelo profissionalismo e dedicação demonstrados.
A todos os profissionais que trabalham nesta unidade, e em particular às visadas, muitos parabéns!
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