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Lisboa e Vale do Tejo com
mais 84 camas na Rede
Nacional de Cuidados
Continuados Integrados
A Administração Regional de Saúde de
Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), o
Instituto da Segurança Social e as
Residências Montepio - Serviços de
Saúde, firmaram a assinatura de três
contratos-programa, no âmbito da
Rede Nacional de Cuidados
Continuados Integrados (RNCCI).
Ler Mais

2º Encontro de Saúde Escolar
do ACES Loures Odivelas
“Vinculação, Afetos e
Emoções”, “Relações Saudáveis:
(In)Dependências” e “Escola
Inclusiva”. Estes foram os principais
temas do 2º Encontro de Saúde
Escolar, uma iniciativa do ACES
Loures-Odivelas e da ARSLVT, que
contou com o apoio dos respetivos
municípios.
Ler Mais

USF do Cartaxo Terra Viva
comemora o Natal
No dia 5 de Dezembro a USF Cartaxo
Terra Viva comemorou de forma
simbólica o início da época natalícia
com a montagem da árvore de Natal.
A decoração foi feita pelas crianças do
Jardim de Infância do Cartaxo, que
mais uma vez aceitaram o convite e
juntaram-se à equipa de saúde para
colocar os enfeites na árvore de Natal.
Ler Mais

“Prós e contras na
Diabetes” assinalam
aniversário do CHBM
O Centro Hospitalar Barreiro Montijo
(CHBM), por ocasião do seu 10.º
aniversário, desafiou várias entidades
da comunidade para se associarem às
comemorações desta efeméride. O
ACES Arco Ribeirinho aceitou o
desafio, propondo à Academia de
Diabetes do Barreiro que realizasse
iniciativas para a comunidade. Nos
meses de novembro e dezembro
foram desenvolvidas sessões com o
tema “Prós e contras na Diabetes”,
apresentadas nos concelhos da área
de influência das duas instituições,
com o apoio das respetivas
autarquias.
Ler Mais

Siga-nos no Facebook

Dias assinalados




04 de janeiro – Dia Mundial do Braille
06 de janeiro – Dia de Reis

Acontece em 2020

08 de janeiro a 22 de abril
Apoio Psicopedagógico para Familiares e Cuidadores 2020
- Sessões Abertas - Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa
(Hospital Júlio de Matos)
Ler mais

20 e 21 de fevereiro - Inscrições até 9 de
janeiro
Workshop “Esclarecer Dúvidas Clínicas”
Ler mais

Elogio
Maria João Pinto, utente da Unidade de Saúde Familiar (USF) Villa Romana, pertencente ao Agrupamento de Centros
de Saúde (ACES) Lezíria, manifesta através deste elogio o seu agradecimento aos profissionais desta Unidade de Saúde
pelo profissionalismo, dedicação e disponibilidade demonstrados.
A todos os visados, muitos parabéns!
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