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Ministra da Saúde inaugura
Centro de Saúde São
Mamede da Ventosa
A Ministra da Saúde inaugurou no dia
3 de dezembro, o Centro de Saúde de
São Mamede da Ventosa, em Torres
Vedras, integrado no Agrupamento
de Centros de Saúde do Oeste Sul.
Esta unidade de saúde passa a dispor
de sala de espera com espaço infantil,
espaço de atendimento e
secretariado clínico, gabinete de
consulta médica, gabinete de
consulta de Saúde da
Mulher/Planeamento Familiar,
gabinete de enfermagem, salas de
tratamentos, sala de
movimento/fisioterapia, sala de
reuniões, sala de direção, sala de
pessoal, vestiários, arquivo e sala de
apoio informático.
Ler Mais

ARSLVT firma protocolo de
cooperação no âmbito do
projeto Cities Changing
Diabetes
A Administração Regional de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), a
Câmara Municipal de Lisboa, a
Associação Protetora dos Diabéticos
de Portugal, a Nova Medical School
(Faculdade de Ciências Médicas) e a
Novo Nordisk Portugal, firmaram um
protocolo de cooperação com o
objetivo de colaborar entre si para
contribuir no combate à diabetes.
Ler Mais

OMS aplaude modelo
português de intervenção
em crianças e jovens em
risco
Yongjie Yon, representante da
Organização Mundial de Saúde
(OMS)/Europa, visitou, a 28 de
novembro, um dos três Núcleos de
Apoio a Crianças e Jovens em Risco
(NACJR) do Agrupamento de Centros
de Saúde (ACES) de Oeiras. Na ida ao
terreno participaram responsáveis da
Administração Regional de Saúde de
Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) e da
Direção-Geral da Saúde (DGS), bem
como elementos da equipa do NACJR.
No final, Yongjie Yon defendeu que o
modelo nacional deve servir de
exemplo a outros países.
Ler Mais

II Congresso de Cuidados
Continuados e Paliativos:
Luís Pisco apresenta
conferência de Ana Jorge
O auditório do Instituto S. João de
Deus, em Lisboa, recebeu o II
Congresso de Cuidados Continuados e
Paliativos. “Investir no Futuro” foi o
tema do evento que decorreu a 21 e
22 de novembro. Luís Pisco,
Presidente da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, foi
o moderador da conferência
inaugural, a cargo de Ana Jorge.
Ler Mais

Siga-nos no Facebook

Dias assinalados





07 de dezembro – Dia Internacional da Aviação Civil
07 de dezembro – Dia de Timor-Leste
10 de dezembro – Dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos

Acontece em 2019

03 de fevereiro a 30 de junho
Pós-graduação sobre “Sistema de Promoção e
Proteção de Crianças e Jovens”
Ler mais

11 de maio a 07 de junho
Programa de Intercâmbio HOPE 2020 | Associação
Portuguesa para o Desenvolvimento Hospitalar
Ler mais

Elogio
Marcelle Rodrigues, utente da Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) Praça da República, pertencente
ao Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Arrábida, manifesta através deste elogio o seu agradecimento à
profissional Manuela Rosa Rodrigues, pelo profissionalismo, atenção e dedicação demonstrados.
A todos os profissionais que trabalham nesta unidade, e em particular à visada, muitos parabéns!
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