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Serviço de Ortopedia e Traumatologia do 
Centro Hospitalar de São João 
 
Central e polivalente, o Serviço de Ortopedia e Taumatologia 
do Centro Hospitalar de São João, dá resposta a todo o tipo 
de patologias ortopédicas da zona norte. 

 

 
09 de Novembro, 2012 

Comemoração da Semana Mundial de Aleitamento 
Materno 2012  

 

  

Celebrou-se, recentemente, no 
Centro Hospitalar São João a 
Semana Mundial do Aleitamento 
Materno 2012, sob o mote 
lançado pela Direcção-Geral da 
Saúde... 

 

 
  

23 de Outubro, 2012 

Um ano de ePatient Centric no Centro Hospitalar de 
São João  

 

  

Numa Instituição onde, todos 
os dias, circulam cerca de 20 
mil pessoas, impôs-se o 
recurso às soluções que as 
novas tecnologias apresentam 
para aliviar... 

 

 

 

 
Dia 17 de Novembro de 2012 

Caminhada/almoço convívio em Ponte de Lima | Inscrições 
até 13 de Novembro  

 

  

O Serviço de Humanização 
organiza a última Caminhada de 
2012, e um almoço de 
confraternização com o tradicional 
arroz de sarrabulho, para os 
colaboradores... 

 

  

Dia 14 de Novembro de 2012 

Dia Mundial da Diabetes | Aula Magna da FMUP  

 

  

A Aula Magna da FMUP 
acolherá, no dia 14 de 
Novembro, a partir das 8h30, 
o evento comemorativo do 
Dia Mundial da Diabetes 
2012. 

 

 

 
09 de Novembro, 2012 

Serviço de Humanização, Gabinete de Assistência 
Médico Estrangeiro, Unidade de Ação Social e 
Comissão de Ética para a Saúde encontram-se a 
partir de hoje a seguir à Central de Consultas 
Piso2  
Serviço de Humanização, Gabinete de Assistência 
Médico Estrangeiro, Unidade de Ação Social e 
Comissão... 

 
  

06 de Novembro, 2012 

Ocorrência/notificação ou pedido de informação relacionados 
com a Qualidade e Segurança do Doente deverão ser dirigidos 
a Centro de Epidemiologia Hospitalar- 1P36 (pela distribuição 
de correio interno) ou pelo e-mail qsd@hsjoao.min-saude.pt  
Comunica-se que todo o tipo de ocorrência/notificação ou pedido 
de informação relacionados com a Qualidade... 
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