
  
São João | 09-06-2015 

 

 

 

 

 

  

Comissário Europeu da Investigação Ciência 
e Inovação visita exposição do São João 
sobre amizade 
 
No âmbito do dia Mundial da Criança e da inauguração da 
exposição “Amigos para a vida” – que reuniu os 28 países 
membros da União Europeia, através das suas mais 
representativas Pediatrias e de desenhos feitos por crianças 
aí internadas, sobre os temas do Joãozinho, símbolo de 
Fraternidade Universal... 

 

 
08 de Junho, 2015 

Cirurgia Pediátrica devolve capacidade de comer a 
adolescente guineense com esófago "queimado"  

 

  

A Cirurgia Pediátrica do Centro 
Hospitalar de São João (CHSJ) 
devolveu a capacidade de comer 
a uma jovem guineense com uma 
estenose... 

 

 
  

05 de Junho, 2015 

Fundo para Investigação em Saúde  

 

  

Informamos que está aberto o 
programa de candidaturas 
lançado pelo INFARMED para 
a atribuição de subsídios à... 

 

 

 

 
Dia 11 de Junho de 2015 

Prova de degustação de suplementos nutricionais  

 

  

No dia 11 de junho, entre as 11 e 
as 13horas, irá decorrer uma 
prova de degustação de 
suplementos nutricionais na sala 
de espera... 

 

  

Dia 14 de Junho de 2015 

Concerto 15 anos da Fundação Infantil Ronald 
McDonald | Casa da Música  

 

  

A Fundação Infantil Ronald 
McDonald comemora este ano 
o seu 15º aniversário e, no 
âmbito das celebrações... 

 

 

 
08 de Junho, 2015 

Utilização obrigatória do email institucional para 
acesso a aplicações informátcas, registos 
eletrónicos, clínicos, relatórios de alta e toda a 
correspondência do CHSJ  
Nas aplicações informáticas, registos eletrónicos, 
relatórios clí... 

 
  

02 de Junho, 2015 

Requisição Electrónica de exames de Manometria esofágica, 
pHmetria, ImpedânciapH esofágica e Manometria anorectal 
para a Unidade de Estudos Funcionais do Serviço de Cirurgia, 
acessível a partir do Sclinico, na Prescrição - J One  
Informa-se que a partir do dia 1 de Junho de 2015 se encontra 
disponível a Requisiçã... 
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