Newsletter nº 217

22 outubro 2020

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

Esta semana destacamos:

seu sincero agradecimento a todos os
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Residenciais para Idosos (ERPI), Unidades de

que diariamente dão o seu melhor no

Cuidados Continuados Integrados (UCCI) da

combate à pandemia COVID-19.

Rede Nacional de Cuidados Continuados
Integrados (RNCCI) e outras respostas
dedicadas a pessoas idosas >
LER MAIS >

COVID - 17.000 PESSOAS

RTP ACOMPANHA VACINAÇÃO DE

CONTACTADAS PELAS EQUIPAS

MARCELO REBELO DE SOUSA NA USF

MULTIDISCIPLINARES DE LVT

DESCOBERTAS

Profissionais da Saúde, Segurança Social,

Este momento que assinala o início da 2ª

Proteção Civil/Municípios e forças de

fase de vacinação contra a gripe, destinada

segurança têm ido ao terreno sensibilizar a

aos cidadãos com idade igual ou superior a

população para as medidas de prevenção da

65 anos e pessoas com doenças crónicas,

doença, bem como verificar e encontrar

contou ainda com a presença de Marta

soluções para quem necessita de apoio

Temido, Ministra da Saúde.

alimentar e realojamento, o que tem tido
um impacto positivo no combate à doença.
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HFF REFORÇA CUIDADOS INTENSIVOS
A nova UCI II possibilitará a prestação de

RTP REGISTA INÍCIO DA 2ª FASE DE
VACINAÇÃO DA GRIPE

cuidados médicos a doentes críticos que

A RTP visitou hoje a Unidade de Saúde de

necessitam de vigilância altamente

Sete Rios e contou com a presença da

diferenciada, durante 24 horas por dia,

Diretora Executiva do Agrupamento de

provenientes do Bloco Operatório, Urgência

Centros de Saúde Lisboa Norte, Eunice

e demais serviços do hospital. Irá responder

Carrapiço, para apresentar a 2ª fase de

às necessidades das diversas especialidades

vacinação contra a gripe, destinada aos

médicas e cirúrgicas que fazem parte do

cidadãos com idade igual ou superior a 65

perfil assistencial do HFF.

anos e pessoas com doenças crónicas.
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VEJA ESTAS E OUTRAS NOTÍCIAS NO NOSSO PORTAL >

DIAS ASSINALADOS
22 de outubro
Dia Internacional para a sensibilização da
Gaguez
24 de outubro
Dia Mundial do Combate à Pólio
27 de outubro
Dia Mundial da Terapia Ocupacional

ELOGIO

Isabel Baptista elogia Sofia Névoa pela sua dedicação e disponibilidade:

“Quando é normal criticar, este mail serve para o aposto. Quero agradecer á psicóloga
Dra. Sofia Névoa, que alongo destes meses, em plena pandemia e nos meses seguintes,
pela sua dedicação e disponibilidade. Não sendo possível consultas presenciais, a sua
total disponibilidade nas consultas telefónicas (as quais eu até prefiro, devido á minha
falta de tempo). Sempre que eu necessitei e de certeza que irei de futuro necessitar,
está sempre disponível para me ouvir e aconselhar, com o profissionalismo exemplar.
Quero deixar um Muito Obrigado á Dra Sofia Névoa”
À profissional e toda a equipa da URAP do ACES Lisboa Norte, muitos parabéns!

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