169
N.º EDIÇÃO

Cuidados de Saúde Primários de
Almada-Seixal reforçam atendimento
a crianças
Na sequência da alteração de horário de
funcionamento da Urgência Pediátrica do
Hospital Garcia de Orta, a Administração
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo
recorda que o Agrupamento de Centros de
Saúde (ACES) Almada-Seixal dá resposta à
população dos dois concelhos, num total de
aproximadamente 348.000 utentes. Possui 22
unidades de saúde – 18 Unidades de Saúde
Familiar (USF) e 4 Unidades de Cuidados de
Saúde Personalizados (UCSP) – que de segunda a
sexta-feira têm portas abertas entre as 8h00 e as
20H00.
Ler Mais

Quando a Justiça e a Saúde se cruzam
- novas abordagens
O Auditório da Polícia Judiciária foi o palco
escolhido para a realização do encontro
subordinado ao tema “Quando a Justiça e a
Saúde se cruzam – novas abordagens - avaliação
da experiência piloto na suspensão provisória do
processo na procuradoria do juízo local de
pequena criminalidade de Lisboa.
Ler Mais

Ciclo de Conferências ARSLVT Conversas com... Almirante António
Silva Ribeiro
A Administração Regional de Saúde de Lisboa e
Vale do Tejo (ARSLVT) com o propósito de
dinamizar a cultura e o espírito incorporados na
resolução da Assembleia Geral das Nações
Unidas, que contém uma coleção de 17 metas
globais, designadas como os 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável, está a
desenvolver um conjunto de ações que
promovam uma interação entre os dirigentes e
ao mesmo tempo com o mundo do
conhecimento.
Ler Mais

ARSLVT recebe a visita do Diretor da
Faculdade de Medicina da
Universidade Federal do Rio de
Janeiro
No dia 15 de novembro o Professor Doutor
Roberto Medronheiro, Diretor da Faculdade de
Medicina da Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ), Brasil, em passagem pela cidade
de Lisboa, foi recebido pelo Presidente da
ARSLVT, Luís Pisco.
Ler Mais

USF Villa Romana comemora 1º
aniversário com visita às ruínas que
lhe deram nome
A Unidade de Saúde Familiar (USF) Villa Romana,
em Rio Maior, completou, a 12 de novembro, o
seu primeiro ano de existência. A efeméride foi
assinalada com uma visita às ruínas romanas
daquela vila ribatejana, que deram o nome e o
logotipo à USF. A Administração Regional de
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) esteve
representada por Laura Silveira, Vice-presidente
do Conselho Diretivo.
Ler Mais

Victor Ramos distinguido pela Ordem
dos Médicos
A Direção da Competência em Gestão dos
Serviços de Saúde da Ordem dos Médicos (OM)
promoveu a 6ª Distinção de Mérito naquela
área. Victor Ramos, médico de família da
Unidade de Saúde Familiar S. João, em S. João do
Estoril, e membro da Equipa de Regional de
Apoio aos Cuidados de Saúde Primários (ERA) da
Administração Regional de Saúde de Lisboa e
Vale do Tejo (ARSLVT), foi um dos dois
homenageados. O evento decorreu a 19 de
outubro, no Auditório Principal da Secção
Regional do Sul da OM.
Ler Mais

USF Nove Torres assinala Dia Mundial
da Diabetes
A Diabetes afeta grandemente a saúde dos
portugueses e está na lista das doenças que mais
tem crescido na nossa população nos últimos
anos. Na gestão do regime terapêutico, do qual
também faz parte a medicação e o exercício
físico, a alimentação assume um papel
preponderante.
Tratou-se de uma iniciativa da equipa
multidisciplinar da Unidade, que contou com a
presença de Sofia de Oliveira Ferreira,
Nutricionista e Nutri Coach, que gentilmente
aceitou o desafio que lhe foi proposto.
Ler Mais

Siga-nos no Facebook

Dias assinalados





21 de novembro – Dia Mundial da Televisão
21 de novembro – Dia Mundial da Saudação
25 de novembro – Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a
Mulher

Acontece em 2019

04 e 05 de dezembro
IV Encontro do ACES Sintra / III Encontro Cuidados
Paliativos de Sintra Proximidade e Inovação
Ler mais

10 e 11 de dezembro
Curso "Dor Crónica"
Ler mais

Elogio
Sandra Narciso Santos, utente da Unidade de Saúde Familiar (USF) Cardillium – Torres Novas, pertencente ao
Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Médio Tejo, manifesta através deste elogio o seu agradecimento a todos os
profissionais desta unidade pelo profissionalismo, responsabilidade, segurança, simpatia, harmonia, atenção,
compreensão e carinho demonstrados.
A todos os profissionais que trabalham nesta unidade, sem exceção, muitos parabéns!
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