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Nova unidade reforça Cuidados Paliativos no 
São João 
 
O Serviço de Cuidados Paliativos do Centro Hospitalar de São 
João conta a partir de hoje com uma Unidade de internamento 
que tem capacidade para receber doze doentes com doença 
incurável e progressiva, com problemas complexos e que 
dispõe para isso de um quadro de pessoal alargado para 
quatro dezenas de profissionais. 

 

 
30 de Julho, 2018 

Processos administrativos e tempos de espera 
dominam reclamações ao SNS segundo análise do 
Gabinete do Cidadão do CHSJ  

 

  

A equipa do Gabinete (GC) 
do Cidadão do Centro 
Hospitalar de São João 
(CHSJ) elaborou uma 
análise publicada na revista 
Gest... 

 

   

25 de Julho, 2018 

Unidade de Neurossonologia recebe certificação de Centro 
de Referência Europeu  

 

  

No contexto da Rede Europeia de 
Centros de Referência em 
Neurossonologia (ERNsono), o painel 
de Neurossonologia da Academia 
Europeia de Neurologia... 

 

 

 

 
Dia 09 de Setembro de 2018 

Caminhada pelas crianças com cancro  

 

  

A Unidade de Oncologia Pediátrica 
do Centro Hospitalar São João 
promove a "Caminhada pelas 
crianças com cancro", no Parque... 

 

  

Dia 23 de Setembro de 2018 

VIII Grande Prémio São João  

 

  

O Centro de Cultura e 
Desporto (CCD) do Centro 
Hospitalar São João, organiza 
o VIIIº Prémio São João, no 
Kartó... 

 

 

 
03 de Agosto, 2018 

Nomeação da Gestora de Risco Institucional, Gestora de Risco 
Institucional Adjunta, Gestora das áreas de Segurança e Gestores de 
Risco Local  

Em conformidade com a proposta da Direção do Centro de Epidemiologia 
Hospitalar, o Conselho... 

   

25 de Julho, 2018 

Serviços com reposição de Paracetamol 
IV por duplo lote  
Verificou-se que no processo de reposição 
de medicação por duplo lote, devido... 
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