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EM DESTAQUE
COVID-19
O Conselho Diretivo da ARSLVT renova o

Esta semana destacamos:

seu sincero agradecimento a todos os

Portaria n.º 218-A/2020 de 16 de setembro -

profissionais da Administração Regional de

Laboratórios de patologia clínica ou análises

Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT)

clínicas >

que diariamente dão o seu melhor no
combate à pandemia COVID-19.
LER MAIS >

MAIS DE 12.837 PESSOAS

AGRESSÃO A MÉDICA EM ALMADA:

CONTACTADAS PELAS EQUIPAS

ARSLVT REPUDIA ATO DE VIOLÊNCIA

MULTIDISCIPLINARES DE LVT

No âmbito das suas competências, a ARSLVT

Profissionais da Saúde, Segurança Social,

tem prestado e vai continuar a prestar todo

Proteção Civil/Municípios e forças de

o apoio e solidariedade necessários aos seus

segurança têm ido ao terreno sensibilizar a

profissionais vítimas de agressão, pugnando

população para as medidas de prevenção da

sempre para que estejam reunidas todas as

doença, bem como verificar e encontrar

condições para que situações de violência

soluções para quem necessita de apoio

não aconteçam.

alimentar e realojamento, o que tem tido
um impacto positivo no combate à doença.
LER MAIS >

LER MAIS >

INÍCIO DA CONSTRUÇÃO DAS NOVAS
UNIDADES DE MARVILA E BENFICA

PROGRAMA BAIRROS SAUDÁVEIS
É um programa de pequenas

As primeiras pedras das novas instalações

intervenções, através do apoio a projetos

das unidades de saúde de Marvila e de

apresentados por associações,

Benfica foram lançadas nesta terça-feira, 22

coletividades, organizações não

de setembro, por Marta Temido, Ministra

governamentais, movimentos cívicos e

da Saúde, e Fernando Medina, Presidente

organizações de moradores, em articulação

da Câmara Municipal de Lisboa. As

com as autarquias, as autoridades de saúde

cerimónias contaram com a presença de

ou demais entidades públicas. Visa

Luís Pisco e assinalam o início de um

sobretudo dar algum poder, no sentido de

processo de construção que deve culminar

“poder fazer”, a comunidades residentes e

daqui a sensivelmente um ano.

pessoas ou organizações intervenientes em
territórios vulneráveis.

LER MAIS >

LER MAIS >

VEJA ESTAS E OUTRAS NOTÍCIAS NO NOSSO PORTAL >

DIAS ASSINALADOS

26 de setembro
Dia Nacional do Farmacêutico
Dia Europeu do Ex-fumador
29 de setembro
Dia Mundial da Retina
Dia Mundial do Coração
30 de setembro
Dia nacional do Cancro Digestivo

ELOGIO

Joslaine Latorre elogia a atenção e disponibilidade do atendimento presencial e por telefone de Elza.
Elogia ainda Vítor Santos dizendo ser um ótimo médico e destacando a qualidade dos seus
esclarecimentos. Parabéns aos profissionais e equipa da UCSP de Rio Maior pelo reconhecimento!

Veja o elogio >

ESTÁ A PAR DAS NOVIDADES?
VISITE A ARSLVT NAS REDES SOCIAIS
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