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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 (EAN), em colaboração 
com a Sociedade Europeia de Neurossonologia e 
Hemodinâmica Cerebral, certificou a Unidade de 
Neurossonologia do Centro Hospitalar São João (CHSJ) como 
Centro de Referência Europeu em Neurossonologia 

 

 
18 de Julho, 2018 

Projeto do São João de eliminação da Hepatite C nas 
prisões replicado a todo o país  

 

  

Após o sucesso do projeto-piloto 
realizado pelo Serviço de 
Gastrenterologia do Centro 
Hospitalar São João e pela 
Direç... 

 

   

18 de Julho, 2018 

Médico do CHSJ eleito novo presidente da SPACV  

 

  

Armando Mansilha, cirurgião do 
Serviço de Cirurgia Vascular do 
Centro Hospitalar São João 
(CHSJ) foi eleito presidente da 
Sociedade... 

 

 

 

 
De 13 de Julho de 2018 a 14 de Agosto de 2018 

Formações de setembro 2018 | Inscrições até 14 de 
agosto  

 

  

A Unidade de Formação 
informa que se encontram 
abertas inscrições para as 
ações de formação previstas... 

 

  

De 16 de Julho de 2018 a 31 de Agosto de 2018 

Exposição de fotografia "25 anos…25 vidas" chega ao 
CHSJ  

 

  

Decorreu a 17 de Dezembro, a 
comemoração dos 25 anos de 
existência da Associação Sol, 
Associação de Apoio... 

 

 

 
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... 

   

23 de Julho, 2018 

Desmaterialização de resultados de MCDTs realizados no 
exterior | Fase 1  
O atual circuito de gestão de resultados de exames de imagiologia, 
realizados no exterior, apresenta... 
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