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EM DESTAQUE
COVID-19
O Conselho Diretivo da ARSLVT renova

Esta semana destacamos:

o seu sincero agradecimento a todos os

Orientação nº 011/2021 de 13/09/2021 -

profissionais da Administração Regional

COVID-19: Utilização de Máscaras >

de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo

Orientação nº 025/2020 de 13/05/2020

(ARSLVT) que diariamente dão o seu

atualizada a 09/09/2021 - COVID-19: Medidas

melhor no combate à pandemia

de Prevenção e Controlo em Creches,

COVID-19.

Creches familiares e Amas >

LER MAIS >

MAIS 91 CAMAS DE CUIDADOS

PORTAL DO UTENTE DO CHULC

CONTINUADOS INTEGRADOS EM

ULTRAPASSA 20 MIL INSCRITOS

LISBOA

O serviço de receção online do centro

A Administração Regional de Saúde de

hospitalar, através do qual os cidadãos

Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), o

podem solicitar, por exemplo, consultas

Instituto de Segurança Social (ISS) e a

subsequentes ou exames, levantamento

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

de medicamentos, declarações ou

(SML) firmaram, hoje, dia 15 de

informações clínicas, tinha, em dezembro

setembro o contrato-programa da nova

de 2020, 12.817 inscritos, pelo que desde

Unidade de Cuidados Continuados

então entraram cerca de sete mil novas

Integrados (UCCI) Rainha D. Leonor.

inscrições, o que corresponde a um
aumento de 35%.

VER MAIS >

VER MAIS >

VEJA ESTAS E OUTRAS NOTÍCIAS NO NOSSO PORTAL >

EVENTOS
28 SETEMBRO 2021
WEBINAR "EMPATIA E NOVAS TECNOLOGIAS"
Promover uma reflexão sobre as
vantagens e desvantagens do uso das
novas tecnologias, as consequências no
quotidiano e na saúde mental das
crianças, jovens e adultos e de que modo
se pode intervir junto daqueles que
fazem uma utilização problemática da
internet.
Ver mais >

29 SETEMBRO 2021 A 02 OUTUBRO 2021
ENCONTRO NACIONAL MGF 2021
Os médicos de família portugueses 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
Temas em debate: Insulina – 100 anos, O
outro lado da Insulina, Diabetes não 1 e
não 2, “Check List”, Temas Flash.
Ver mais >

VEJA ESTE E OUTROS EVENTOS NO NOSSO PORTAL >

DIAS ASSINALADOS

22 de setembro
Dia Mundial da Leucemia Mieloide Crónica
26 de setembro
Dia Europeu do Ex-fumador
Dia Nacional do Farmacêutico

ELOGIO
Daniel Santos elogia a equipa do Hospital Ortopédico de Sant'Ana pelo acompanhamento que
recebeu na recuperação de um acidente, destacando Gonçalo Viana e Fernando Xavier pelo
empenho nos cuidados prestados. Parabéns a toda a equipa do Hospital Ortopédico de Sant'Ana
pelo reconhecimento! Veja o elogio abaixo:

“Venho por este meio, sendo cidadão imigrante do Brasil, por ter sofrido um acidente em julho de
2019 e, tendo sofrido uma fratura na tíbia, que provocou uma infeção de gravidade muito elevada
com risco de amputação, recebendo o devido atendimento no hospital Garcia de Horta em Almada e
sendo transferido ao S. F. Xavier para depois o Hospital Sant'Ana na Parede em Cascais. Passei por
cirurgia de urgência pela equipa do médico Dr. Gonçalo Viana, foi feita a aplicação de material e
posteriormente fui recuperar em casa. Devido a fratura exposta desenvolveu-se uma infeção que foi
tratada prontamente por toda a equipa desse, médico que abraçou a minha causa em busca de cura.
Passei por mais 4 internamentos e mais 3 cirurgias, até conseguir ver a perna sã. Só consegui ter
êxito no tratamento agora, em 2021. Estou a enviar essa mensagem como agradecimento por todo o
serviço que me foi prestado, o coração de cada alma que trabalha naquele hospital, nos quatro
cantos daquela instituição, não tenho palavras para expressar o cuidado que recebi, a forma como
fui bem tratado, bem cuidado. Como cidadão estrangeiro agradeço todos os dias por ter tido a
oportunidade de ser tratado na forma de um rei, pois não há palavras para expressar a minha
gratidão! O hospital Santana é uma referência para o mundo da medicina moderna, uma referência
para tratamento de doenças crónicas e Portugal um exemplo de verdadeiro acolhimento para o
mundo. Eu e os meus filhos que cá estão, seremos eternamente gratos por podermos seguir em
frente na certeza de que estamos inseridos no melhor sistema de saúde pública do mundo.
Ao Dr. Gonçalo Viana e Dr. Fernando Xavier que insistiram tanto em me ver bem, a minha maior
gratidão! A cada pessoa que de mim cuidou, meu profundo agradecimento! Cada enfermeiro e cada
auxiliar de enfermagem que fizeram do pensamento positivo uma nova fonte de recuperação
durante os difíceis dias que atravessei….”
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