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

Esta semana destacamos:

seu sincero agradecimento a todos os

Norma nº 020/2020 de 09/11/2020 - Revoga

profissionais da Administração Regional de

a Orientação 002A/2020 : Definição de Caso

Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT)

de COVID-19 >

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

COVID - PERTO DE 20.000 PESSOAS

ARSLVT E HFAR REFORÇAM

CONTACTADAS PELAS EQUIPAS

COOPERAÇÃO AO NÍVEL DO

MULTIDISCIPLINARES DE LVT

INTERNAMENTO

Profissionais da Saúde, Segurança Social,

ARSLVT e HFAR reforçam cooperação ao

Proteção Civil/Municípios e forças de

nível do internamento de doentes COVID e

segurança têm ido ao terreno sensibilizar a

não-COVID, o que nesta fase se traduz na

população para as medidas de prevenção da

disponibilização de 10 camas de enfermaria

doença, bem como verificar e encontrar

e duas camas de Cuidados Intensivos. Luís

soluções para quem necessita de apoio

Pisco, e Rui Sousa, Diretor do Hospital das

alimentar e realojamento, o que tem tido

Forças Armadas (HFAR) formalizaram a

um impacto positivo no combate à doença.

assinatura de uma adenda ao protocolo de
colaboração entre as duas instituições.

LER MAIS >

LER MAIS >

REPÚBLICA DA COREIA

DIVULGADOS OS VENCEDORES DA III

DOA EPI À ARSLVT

EDIÇÃO DO PRÉMIO GID

A Embaixada da República da Coreia doou

A Cerimónia de entrega contou com a

150 quilos de equipamento de proteção

presença do Diretor Clínico, Dr. Nuno

individual (EPI) à Administração Regional de

Fachada, que destacou a importância da

Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT). A

realização destas iniciativas que estimulam a

entrega do material foi feita por Oh Song,

investigação entre os profissionais do CHS.

Embaixador sul-coreano em Portugal, a 26

Neste contexto, foram submetidas 10

de outubro, em Lisboa.

candidaturas e o primeiro prémio foi
atribuído à Dra. Joana Carreira Silva
(Medicina Interna).

LER MAIS >

LER MAIS >

VEJA ESTAS E OUTRAS NOTÍCIAS NO NOSSO PORTAL >

DIAS ASSINALADOS
14 de novembro
Dia Mundial da Diabetes
16 de novembro
Dia Mundial do Cancro do Pulmão
17 de novembro
Dia Nacional do Não Fumador

ELOGIO

Florbela Gomes elogia o humanismo e profissionalismo de toda a equipa, agradecendo a prontidão e
atenção do seu médico Dr. António, enfermeiras, funcionárias, destacando também a D. Alda,
administrativa e o pessoal auxiliar. A toda a equipa da USF Luísa Todi, muitos parabéns!

“Os elogios são muito importantes e são justos. Aqui neste centro de saúde, que me apoia,
assim como a minha família, só tenho que agradecer a todos, o humanismo e
profissionalismo que têm tido sempre! Agradeço a prontidão e atenção que nos oferecem
desde sempre! Desde os médicos, o meu médico de família Dr. António, enfermeiras,
funcionárias, destacando também a D. Alda administrativa, até ao pessoal auxiliar.
OBRIGADA.”

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