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São João cumpre mais uma missão de 
cirurgia cardíaca pediátrica na Palestina  
 
Pelo segundo ano consecutivo, uma equipa do Centro 
Hospitalar São João (CHSJ) e do Hospital Universitário da 
Corunha, constituída por médicos, enfermeiros e um 
perfusionista, estiveram em novembro, no Estado da 
Palestina, em Ramallah, a realizar cirurgia cardíaca pediátrica. 

 

 
18 de Dezembro, 2017 

Centro de Mama do São João certificado por organismo 
internacional  

 

  

O centro de Mama do Centro 
Hospitalar de São João (CHSJ) 
recebeu a “Breast Centre 
Certification”, tornando-se no 
primeiro Centro... 

 

   

12 de Dezembro, 2017 

Centro de Referência de Fibrose Quística: Investigação e 
persecução do Estado da Arte como fatores-chave para 
o sucesso  

 

  

Alicerçado no conhecimento 
técnico-científico altamente 
diferenciado, na estrutura de 
suporte existente e na 
capacidade assistencial... 

 

 

 

 
De 04 de Dezembro de 2017 a 06 de Janeiro de 2018 

Natal com mais calor  

 

  

O Centro Hospitalar de São João 
(CHSJ) convida toda a 
comunidade hospitalar a 
conhecer as atividades que 
compõem o programa das 
comemora... 

 

  

De 05 de Janeiro de 2018 a 24 de Fevereiro de 2018 

9º Curso de Pós-graduação em Antimicrobianos  

 

  

A Secção Regional do Norte, no 
Porto, acolhe o 9º Curso de Pós-
graduação em Antimicrobianos: 
Entender melhor para... 

 

 

 
22 de Dezembro, 2017 

Procedimento para nomeação do Diretor de 
Serviço de Psiquiatria  
Procedimento para nomeação do Diretor de Serviço 
de Psiquiatria 

   

21 de Dezembro, 2017 

Mudança de Instalações do Serviço de Gestão de Recursos 
Humanos  
Vimos por este meio comunicar que, a partir do dia 22 de dezembro 
de 2017, o Serviço de Gestã... 
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