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Luís Pisco abre XXXII Encontro das
Taipas
Assinalou-se, nos dias 3 e 4 de outubro, o XXXII
Encontro das Taipas, em Lisboa. A sessão de
abertura contou com Luís Pisco, presidente da
Administração Regional de Saúde de Lisboa e
Vale do Tejo (ARSLVT).
Luís Pisco salientou a notável longevidade deste
Encontro (32 anos ininterruptamente) das
Taipas, cuja qualidade é indiscutível, quer
nacional, quer internacionalmente, fruto da sua
qualidade técnica e da atualidade das temáticas
escolhidas.
Ler Mais

Eunice Carrapiço entrevistada pelo
Canal S+
Eunice Carrapiço – Médica de Família e
Coordenadora da Equipa Regional para os
Cuidados de Saúde Primário da Administração
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, foi a
convidada do programa “Histórias Clínicas”,
emitido pelo canal S+, para falar do programa de
Rastreio do Cancro do Colo do Útero na região
de Lisboa e Vale do Tejo.
Ler Mais

Walk With a Doc da USF Sto. António
da Charneca: Caminhada no Polis
A Unidade de Saúde Familiar (USF) de Santo
António da Charneca tem, desde 2017, um
programa de promoção de adesão a estilos de
vida saudável e este ano aderiu ao movimento
internacional Walk With a Doc.
Ler Mais

ACES Médio Tejo e CMT assinalam 40
anos do SNS
O Agrupamento Centros Saúde (ACES) Médio
Tejo em parceria com a Camara Municipal de
Tomar (CMT) realizou uma caminhada
simbólica comemorativa dos 40 anos do SNS.
Foi possível juntar cerca de 60 pessoas entre
utentes, profissionais de saúde, e representantes
da CMT e do ACES Médio Tejo.

Ler Mais

CH Barreiro-Montijo: Melhoria do
isolamento das coberturas com o
Programa POSEUR
Ao abrigo do Programa Operacional de
Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos
(POSEUR), que prevê fomentar a poupança de
energia e a utilização racional de recursos
recorrendo a boas práticas de eficiência
energética, o Hospital de Nossa Senhora do
Rosário - Barreiro vai melhorar o isolamento das
suas coberturas. Com um investimento de mais
de 900 mil euros, a obra teve início no presente
mês de setembro e prevê-se que esteja
concluída em março de 2020.
Ler Mais

Siga-nos no Facebook

Dias assinalados





11 de outubro – Dia Mundial contra a Dor
16 de outubro – Dia Mundial da Alimentação
17 de outubro – Dia Mundial contra a Pobreza e a Exclusão Social

Acontece em 2019

19 de outubro
Caminhada USF Ribeirinha
Ler mais

19 a 22 de outubro
IV Encontro Amadora e Sintra Juntos no Aleitamento Materno: Uma
abordagem inclusiva hoje e para o futuro
Ler mais

23 a 24 de outubro
VII Jornadas ACES Cascais
Ler mais

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