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Aplicação para apoio à prescrição da 
Heparina do São João distinguida com 1º 
prémio 
 
O Serviço de Imunohemoterapia do Centro Hospitalar de São 
João arrecadou o primeiro prémio na categoria de 
Comunicações orais do VIIIº Congresso Nacional da 
Associação Portuguesa de Imunohemoterapia. 

 

 
29 de Outubro, 2013 

Prémio Nacional de Saúde distingue Levi Guerra  

 

  

Levi Eugénio Ribeiro 
Guerra, jubilado em 2000 
como Professor Catedrático 
de Medicina Interna, 
recebeu recentemente, o 
Prémio Nacional... 

 

 
  

30 de Outubro, 2013 

Pedido de entrega aos doentes do Livro informativo para 
obtenção de Consentimento Informado, Esclarecido e Livre 
para a Transfusão de Sangue  

 

  

Por imposição legal e ética tem de 
ser prestada informação adequada 
aos potenciais recetores de 
componentes/derivados... 

 

 

 

 
Dia 06 de Novembro de 2013 

Seminários FMUP |Resistência a antibióticos: da genética 
molecular à bioquímica computacional| Sala 3 CIM-FMUP  

 

  

No próximo dia 6 de novembro, 
realiza-se mais um "Seminário 
FMUP". Desta vez o evento tem 
como temática "Resistência a 
antibi... 

 

  

Dia 25 de Novembro de 2013 

IIº Colóquio do Acesso à Informação de Saúde | Aula 
Magna da FMUP  

 

  

Convidamo-lo a participar no 
IIº Colóquio do Acesso à 
Informação de Saúde que 
terá lugar na Aula Magna... 

 

 

 
18 de Outubro, 2013 

SClínico - Hospitais de 1ª. Instalação  
A SPMS, EPE realizou no passado, dia 25 de setembro, a 
sessão de apresentação do novo SClínico. Trata...  

  

15 de Outubro, 2013 

Horários dos intervalos de jantar e de almoço do 
piquete de Informática ao fim-de-semana  
O Serviço de Gestão da Informação informa que, o horário 
de atendimento do Técnico de Informática que... 
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