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EM DESTAQUE

COVID-19
O Conselho Dire vo da ARSLVT renova o seu
sincero agradecimento a todos os

Esta semana destacamos:

proﬁssionais da Administração Regional de
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) que
diariamente dão o seu melhor no combate à
pandemia COVID-19.

Deﬁnição de Caso de COVID-19 – é revogada a

Norma nº 020/2020 de 09/11/2020COVID-19 :
Orientação 002A/2020 >

LER MAIS >

COVID - MAIS DE 22.000 PESSOAS

LISBOA GANHA TRÊS NOVAS

CONTACTADAS PELAS EQUIPAS

UNIDADES DE SAÚDE

MULTIDISCIPLINARES DE LVT
Proﬁssionais da Saúde, Segurança Social,
Proteção Civil/Municípios e forças de
segurança têm ido ao terreno sensibilizar a
população para as medidas de prevenção da
doença, bem como veriﬁcar e encontrar
soluções para quem necessita de apoio
alimentar e realojamento, o que tem do
um impacto posi vo no combate à doença.

LER MAIS >

As cerimónias contaram com a presença de
Luís Pisco, Presidente da Administração
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo
(ARSLVT). A ediﬁcação destas três novas
unidades, de um total de catorze, decorre do
acordo de colaboração ﬁrmado entre a
ARSLVT e a CML para a execução do
programa “Lisboa, SNS Mais Próximo”

LER MAIS >

SEMANA MUNDIAL DOS

RTP DESTACA IMPORTÂNCIA E

ANTIBIÓTICOS 2020

SEGURANÇA DO RASTREIOS DA

O obje vo desta semana temá ca é
promover o uso criterioso dos an bió cos,
por todos os setores, bem como a
sensibilização do público em geral, dos
proﬁssionais de saúde (humana ou
veterinária) e dos polí cos no
encorajamento às boas prá cas de
prescrição e consumo dos mesmos

RETINOPATIA DIABÉTICA

LER MAIS >

Numa reportagem no Centro de Saúde de
Sete Rios (Agrupamento de Centros de
Saúde Lisboa Norte) a RTP evidencia a
importância do rastreio da re nopa a
diabé ca, mesmo em tempos de pandemia.
Tudo porque esta é a principal causa de
cegueira em Portugal.

LER MAIS >

VEJA ESTAS E OUTRAS NOTÍCIAS NO NOSSO PORTAL >

DIAS ASSINALADOS
30 de novembro
Dia Internacional da Cidade Educadora
1 de dezembro
Dia Mundial de Luta Contra a Sida

ELOGIO

Isabel Rodrigues-Coelho elogia o Dr. Raﬁq Nordin e toda a equipa pelo proﬁssionalismo, atenção,
resolução, paciência e carinho. A toda a equipa do ACES Lisboa Ocidental e Oeiras, muitos parabéns!

“Exmo. Dr Raﬁc Nordin,
Venho por este meio agradecer ao Senhor Dr. Raﬁc Nordin, à sua equipa de colaboradores e à
En dade que dirige, por toda a proﬁssionalidade, atenção, resolução, paciência e carinho que veram
à hora de resolver o meu problema.”

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