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ARSLVT dá as boas-vindas
a 179 internos
A cerimónia de receção aos 179
médicos internos de Medicina
Geral e Familiar (MGF) e de
Saúde Pública (SP) da
Administração Regional de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo
(ARSLVT) realizou-se na manhã
de 3 de janeiro, no auditório da
Escola Superior de Tecnologias
de Saúde, no Parque das Nações.
Motivação, desafios, satisfação e
realização profissional foram as
palavras-chave.
Ler Mais

Almoço de Reis junta
colaboradores da
ARSLVT
Mantendo a tradição de anos
anteriores – mas sempre com
verdadeiros upgrades nas
iguarias, decoração e
entretenimento – os
colaboradores da Administração
Regional de Saúde de Lisboa e
Vale do Tejo (ARSLVT) festejaram
o Dia de Reis. O primeiro evento
de 2020 coincidiu com a
efeméride (6 de janeiro) e
contou com a habitual boa
disposição dos convivas.
Ler Mais

ARSLVT repudia atos de
violência
A ARSLVT repudia
veementemente este e todos os
atos de violência perpetrados
contra profissionais de saúde.
Qualquer ato de violência é
condenável, pelo que agressões
em centros de saúde e hospitais
motivam especial preocupação
pelo facto de as vítimas serem
profissionais que todos os dias
dão o seu melhor pela saúde e
bem-estar dos utentes.
Ler Mais

Hospitais iniciam 2020
com novidades
O início de 2020 trouxe
novidades aos hospitais da
Região. Acompanhe as mais
recentes notícias do Hospital
Garcia de Orta, Centro Hospitalar
Médio Tejo, Centro Hospitalar do
Oeste, Hospital Distrital de
Santarém, Centro Hospitalar
Lisboa Norte e Centro Hospitalar
Barreiro- Montijo.
Ler Mais

Siga-nos no Facebook

Dias assinalados




11 de janeiro – Dia Internacional do Obrigado
15 de janeiro – Dia Mundial do Compositor

Acontece em 2020

24 e 25 de janeiro
I Jornadas de Cirurgia do CHBM
Ler mais

Elogio

Fernando Gomes Leça, 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 aos profissionais desta Unidade de Saúde, em especial à assistente técnica Elisabete e à Enf.ª Aline, pelo
profissionalismo, dedicação e disponibilidade demonstrados.
A todos os profissionais, e em especial aos visados, muitos parabéns!
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