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EM DESTAQUE
COVID-19
O Conselho Diretivo da ARSLVT renova

Esta semana destacamos:

o seu sincero agradecimento a todos os

Norma nº 019/2020 de 26/10/2020 atualizada

profissionais da Administração Regional

a 22/06/2021 - COVID-19: Estratégia Nacional

de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo

de Testes para SARS-CoV-2 >

(ARSLVT) que diariamente dão o seu
melhor no combate à pandemia
COVID-19.

LER MAIS >

ARSLVT CRIA FORMULÁRIO ONLINE

AUTOCONHECIMENTO |

PARA SUPERAR DIFICULDADES DE

PROGRAMA DE CONHECIMENTO &

AGENDAMENTO

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

De acordo com as dificuldades sentidas

Encerrando a fase designada por “Líder

pelos utentes no agendamento da

do futuro”, decorreu no dia 17 de junho a

vacinação COVID-19, foi criado um

8ª sessão do Programa de conhecimento

formulário para identificar estes

e desenvolvimento sustentável

obstáculos e facilitar o acesso a este

desenhado pela PwC para a ARSLVT

cuidado de saúde.

subordinada ao tema do
“Autoconhecimento”.

VER MAIS >

VER MAIS >

UTENTES DE 50 OU MAIS ANOS

HFF LANÇA NOVO LOGOTIPO E

VACINADOS SEM MARCAÇÃO COM

SLOGAN INSTITUCIONAL

INICIATIVA CASA ABERTA

O Hospital Professor Doutor Fernando

Os utentes podem agora deslocar-se aos

Fonseca (HFF) tem um novo logotipo e

Centros de Vacinação espontaneamente

um novo slogan institucional. O objetivo

para receber a sua 1ª toma. Para tal

desta renovação é estreitar os laços do

devem ter idade igual ou superior a 50

Hospital com a comunidade que serve,

anos, não ter recebido ainda a 1ª

facilitando a identificação da Instituição

inoculação, e deslocar-se ao Centro de

com a sua designação atual.

Vacinação da área do seu Centro de
Saúde no horário disponível para o
efeito.
VER MAIS >

VER MAIS >

VEJA ESTAS E OUTRAS NOTÍCIAS NO NOSSO PORTAL >

EVENTOS
01 JULHO 2021 A 03 JULHO 2021
III JORNADAS DO INTERNATO MÉDICO DE MGF
3 Dias de sessões plenárias, workshops e
espaços para apresentação de trabalhos,
de e para internos, num evento híbrido —
contando com uma vertente presencial
mas também online.
Ver mais >

29 SETEMBRO 2021 A 02 OUTUBRO 2021
ENCONTRO NACIONAL MGF 2021
Esta é a maior reunião de médicos de
família que ocorre anualmente em
Portugal e será o “(Re)Encontro” para os
médicos de família portugueses que terão
a possibilidade de trocar experiências e
conhecimento num evento híbrido,
projetado para ser em simultâneo
presencial e on-line.
Ver mais >

19 NOVEMBRO 2021
VIII JORNADAS DO DIA MUNDIAL DA DIABETES
No próximo dia 19 de novembro de 2021
realiza-se mais uma edição das Jornadas
do Dia Mundial da Diabetes, evento
organizado pelo Centro Hospitalar
Barreiro Montijo e o ACES Arco Ribeirinho
Ver mais >

VEJA ESTE E OUTROS EVENTOS NO NOSSO PORTAL >

DIAS ASSINALADOS

26 de junho
Dia Internacional contra o Abuso e o Tráfico
Ilícito das Drogas
Dia Internacional de Apoio às Vítimas de Tortura

ELOGIO
Sílvia Purificação elogia a equipa do ACES Estuário do Tejo , destacando a forma como o processo de
vacinação decorreu, de forma rápida e eficaz. Parabéns a toda a equipa do ACES Estuário do Tejo
pelo reconhecimento!

Bom dia,
em nome do Agrupamento de Escolas do Alto de Azambuja venho, por este meio, elogiar a forma como o
processo de vacinação foi organizado e tem decorrido.
Todo o pessoal docente e não docente referiu que a vacinação decorreu de forma rápida e eficaz, sem
contratempos. Sabendo toda a logística que o processo implica e os desafios que a pandemia colocou aos
Profissionais de Saúde consideramos que estão todos de Parabéns!
Com os melhores cumprimentos,
a Diretora do Agrupamento,
Sílvia Purificação
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