186
N.º EDIÇÃO

Coronavírus – COVID-19
Numa altura em que a Europa, Portugal
incluído, é fustigada pelo surto de
Coronavírus, damos início à rúbrica
COVID-19.
A todos os profissionais da
Administração Regional de Saúde de
Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) que
diariamente contribuem no combate à
COVID-19, o nosso mais profundo
agradecimento.
Siga os conselhos da DGS, e seja um
agente de Saúde Pública.
Ler Mais

COVID-19: ARSLVT divulga
informação a profissionais e
utentes sobre como lidar com
o stress da doença
Considerando a pandemia de COVID-19,
a Administração Regional de Saúde de
Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), através
da Coordenação Regional de Saúde
Mental, a cargo da psiquiatra Teresa
Maia, divulga informação sobre como
gerir o stress provocado por esta
doença, podendo encontrar dicas úteis
se for profissional de saúde ou utente.
Ler Mais

Fast Track Cities - Município de
Oeiras contra o VIH e Hepatites
Virais
O Salão Nobre dos Paços do Conselho do
Município de Oeiras foi o palco
escolhido para a assinatura do protocolo
de colaboração que institui o Consórcio
FAST-TRACK CITIES OEIRAS – “Cidades
na Via Rápida para acabar com a
epidemia VIH e Hepatites Víricas”.
Ler Mais

Centro Hospitalar do Oeste
(CHO), Centro Hospitalar
Médio Tejo (CHMT) e Hospital
Garcia de Orta (HGO) adotam
medidas de contenção face ao
Coronavírus - COVID-19

Covid-19 Materiais de divulgação

Todos e quaisquer materiais de divulgação referentes ao Coronavírus (COVID-19) para informação quer aos profissionais, quer
à população em geral, estão disponíveis em: DGS – Materiais de Divulgação

.

Siga-nos no Facebook

Dias assinalados




19 de março – Dia do Pai
21 de março – Dia Mundial da Floresta

Acontece em 2020
Elogio
Adão Soares, 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 à sua médica assistente Ana Cláudia Mendes,
pelo profissionalismo, atenção, dedicação demonstrados.
A todos os profissionais que trabalham nesta unidade, e em particular à visada, muitos parabéns!
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