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यो ससं्ाहरू र सवेाहरूको सञ्ाल हो जसल ेस्ास्थ्य सवेा प्दान गद्थछ, पोर््थगलको आबादीको 
व्यक्तिगत र सामफूहक स्ास्थ्यलाई बढावा ददन, यसल ेररफकत्ा र सामाजजक पन्वा्थसको 
अलावा स्ास्थ्य फवकास र मलूाकंन सवेा, रोग दनवारण, दनदान र उपरार प्दान गद्थछ।
एस अन्तग्थत अन्बंध वा प्माणपत्रको अधीनमा साव्थजदनक र दनजी प्ततष्ानहरू सा्ै सा् 
केफह स्तन्त्र पेसाहरु समावेश छन्।
यो सवेासंग कर लगाईएको हुन्छ। फवतिन्न सवेाहरू र परामश्थहरूका िरक मलूहरू हुन्छन। 
(कर पररमाजजथि त)
पोर््थगलमा, स्ास्थ्य केन्द्रका ््प्ै क्लस्टरहरू (“एसीईएस”) छन्। ततनीहरूमध्े हरके 
पररवार स्ास्थ्य एकाइहरू (“USF”) र / वा दनजीकृत स्ास्थ्य हरेफवरार एकाइहरु 
(“UCSP”) समावेश छन् जसले नागररकलाई प्ा्तमक स्ास्थ्य सेवा प्दान गद्थछ। प्त्ेक 
एक्सका अरधमान्य अस्पताल छन्, जसबाट रोगीहरुलाई संदतिथि त गन्थ सफकन्छ।  

एसीएस जलस्बन केन्द्रीयले १७ स्ास्थ्य इकाइहरुलाई एकीकृत गद्थछ जसले जलस्बन तित्र 
फवतिन्न सेवाहरु गद्थछ। जस मध्े १३ जलस्बोनमा छन्।

 UCSP Alameda – Arroios and Areeiro
 UCSP Lapa – Estrela
 UCSP Marvila – Marvila
 UCSP Mónicas – São Vicente
 UCSP Olivais – Olivais and Parque das Nações
 UCSP Penha de França – Arroios and Penha de França 
 USF do Arco – Santo António
 USF da Baixa – Santa Maria Maior
 USF Fonte Luminosa – Arroios, Areeiro
 USF Jardins da Encarnação – Parque das Nações and Olivais
 USF Monte Pedral – Beato and Penha de França 
 USF Oriente – Beato and Penha de França 
 USF Ribeira Nova – Misericórdia
 USF S. João Evangelista dos Lóios – Marvila
 USF Sétima Colina – Arroios and Penha de França 
 USF Sofia Abecassis – Campo de Ourique and Santo António
 USF Vasco da Gama – Olivais and Parque das Nações

A. राष्ट्रिय स्ास्थ्य सेवा (एसएनएस) के हो?
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 यूएसएि / यूसीएसपीमा नामकरण 

 सह-फवत्तपोषण (कम खर्थ र  केवल कम कर ि्तिानी):   
 िाक्टरले ददएको पररथि  अन्सार औसरध फकन्ा; 

 एसएनएन सस्ाहरु् वा एसएनएस समझझौता द्ववारा संराजलत दनजी संस्ानहरुमा परामश्थको 
लातग / एसएनएन अरधवेशनमा शातमल;

 एसएनएस द्वारा संराजलत एसएनएस संस्ानहरु या दनजी संस्ानहरुमा पूरक नैदादनक दनदान 
परीक्षणको लातग पूण्थ छूट हुन्छ यदद आवस्यक मापदण्ड प्रा गरमेा 

 यदद आवस्यक प्फरिया र तत्वहरु प्रा गरमेा मात्र प्रा छ्ट हुन्छ! 

B. एसएनएसका लातग दता्थ गन्थ के गन््थ पछ्थ?

C. मैले मेरो प्योगकता्थ नम्बरको सा् के गन्थ सक्दछ्?

ACeS Agrupamento de Centros de Saúde

USF Unidade de Saúde Familiar

UCSP Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados

तपाईसंग आफ्ो परररयपत्र आफ्ो एकाइमा गएर पेश गन््थ पछ्थ।

आफ्ो तह हरेरे देशमा दता्थ गन्थ एस येन एस नम्बर आवस्यक पन्थ पदन सकछ नपन्थ पदन सकछ।
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यी यी अवस्ाहरुमा, स्ास्थ्य सेवाहरू अवश्य प्योग हुन सकछ। यद्यतप, रोगीले सह 
सहिागी लागत कटझौतीबाट लाि उठाउन सक्ेछैन। प्योगकता्थले हस्तक्षेपहरूको पूण्थ 
लागत ततन््थ पछ्थ।

धेर ैअपवादहरू छन् जसलाई USF/UCSP मा म्लाकन गररन्छ जब दता्थ गररन्छ तत मध्े 
दनम्न छन्:

 यदद अन्तरा्थष्ट्रिय समझझौतामा (पोर््थगलले फवतिन्न देशहरूको होस्टसँग गरकेो समझझौताहरू) 
प्योगकता्थहरु प्माणणत हुन्छन िने र यदद पोर््थगल राज्य र अकको देशबीरको अवक्स्त 
अन्तरा्थष्ट्रिय समझझौताको प्माण प्स्त्त गररन्छ िने 

 उदाहरण: ईयू स्ास्थ्य बीमा काि्थ, वा PB4 रूप (फवशेष गरी ब्ाजीलका लातग)

 सबै नागररकहरु जो संग आि् कम्तिमा पदन ९० ददन देखख बसी रहकेो ज्न्ता द फे्ग्जिया 
बाट प्ाप्त ठेगाना खोलाईददने प्माण पत्र हुन्छ 

 जसको क्स्तत साव्थजदनक स्ास्थ्य जोखखम मादनन्छ;
 गिा्थवस्ा, जशश् र बाल स्ास्थ्य (12 वष्थ सम्मका) को लातग वा पाररवाररक योजना 
सेवा राफहन्छ;
 खोपको आवस्यक पछ्थ; 

स्ास् मंत्रालयको मन्त्रीय आदेश 25360/2001 मा ्प जानकारी छ।

D. म फवदेशी हँु। मरेो दनवासको अन्मतत छैन, न त यर्ोपलेी सघं / 
यर्ोतपयन इकोनोतमक एररया / स्स्ट्जरलाण्डको नागररक दता्थ प्माणपत्र, 
न त कामको तिसा। के म एसएनएन सवेाहरू जलन गन्थ सकछ् ?
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तत्ाल पररक्स्ततहरूसँग समझझौता गनने उदे्श्यले सामान्यतया, सोमबारदेखख श्रिवार सम्म तबहान 
8:00 बजेदेखख बेल्का 8:00 बजेसम्म केफह एकाइहरू ख्लछन |केही एकाइहरूसँग पूर ैउपक्स्तत 
समय दन श्ल्क छ|, तपाइँ साइन अप गदा्थ आफ्ो एकाइको कामको घण्ाको ताजलका  सोध््होस्।

यदद तपाइँसँग पोर््थगल नागररकता वा आवास तिसा छ िने, नम्बर तपाईंको नागररकको काि्थको 
माध्मबाट वा USF / UCSP मा नामांकन गररे प्ाप्त गन्थ सफकन्छ।

तपाईले सम्बन्धित क्षेत्रको USF / UCSP सँग दता्थ गन््थ पछ्थ जहाँ तपाईं बस््हुन्छ।

दता्थको समयमा, तपाईंलाई सम््थनको कागजातको रुपमा घरको ठेगानाको प्माण (नागररकको काि्थ, 
दनवास तिसा वा ईयू / स्स्ट्जरलाण्ड नागररक प्माणपत्र प्माण पत्र) को कागत माग्न सकछन । यो 
ठेगाना सधै सबै कागतमा एकै हुन महत्वप्ण्थ छ।

E. म कसरी मरेो प्योगकता्थ नम्बर (“NÚMERO SNS”) राप्त गन्थ सकछ् ?

F. USF / UCSP काय्थ घण्ा के हो ?
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योजनाबद्ध परामश्थ 
अन्सूररत अतग्ममा।

दनम्न समावेश छन्:
 जशश ्र बाल स्ास्थ्य  
(0 देखख 18 बष्थ सम्म)
 मात ृस्ास्थ्य
 पाररवाररक योजना
 वयस्क स्ास्थ्य
 आवासीय दनयक््ति (घरमा)

अनलक गररएको परामश्थ 
आकस्मित क्स्तत जनाउन सक्े 
तबरामीहरुको लातग यो परामस्थ लाग् 
हुन्छ र मूलाङ्कन त्सै ददन गन्थ 
आवस्यक हुन्छ।

त्ही ददनमा खोल्न सकछ। 

दूर परामश्थ  
दूरी परामश्थ (देखा देख हनै)
कफहलेकाहीँ तपाईंले िाक्टरलाई हने्थ 
आवश्यक पददैन।

दनम्न समावेश छन्:
 दनयतमत औषरध अन्रोध
 परीक्षण पररणाम वा नदैादनक 
ररपोट्थहरूको िेजलिर िाक्टरले 
मलूाङ्कन गछ्थ। 

G. USF / UCSP  मा कस्तो प्कारको परामश्थ प्ाप्त गन्थ सकछ् ?

ररफकत्क परामश्थ
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योजनाबद्ध परामश्थ  
अतग्म अन्सूररत परामश्थ 

दनम्न समावेश छन् :
 पाररवाररक योजना
 मातृ स्ास्थ्य
 जशश् र बाल स्ास्थ्य
 भ्ाक्ससहरू
 नरसथि ङ हरेफवरार प्फरियाहरू 
(डे्रसङहरू, इंजेक्लेटहरू, अन्य 
ररफकत्कीय प्फरियाहरू)
 आवासीय सम््थन (घरमा)

अनलक गररएको परामश्थ
आकस्मित क्स्तत जनाउन सक्े 
तबरामीहरुको लातग यो परामस्थ लाग् 
हुन्छ र मूलाङ्कन त्सै ददन गन्थ 
आवस्यक हुन्छ।

दनम्न समावेश छन्:
 नरसिं ग हरेफवरार
 अपररहाय्थ ररफकत्ीय काय्थहरू
 खोप

दूर परामश्थ 
ररमोट परामस्थ कफहलेकाहीँ तपाईंले नस्थ 
हने्थ आवश्यक पददैन

दनम्न समावशे छन:्
 व्यक्तिगत स्ास्थ्य बोलतेतम / खोप 
बोलटेटम (व्यक्तिगत स्ास्थ्य पस््स्तका / 
खोप प्स्स्तका) का प्ततजलतप अनर्ोध गददै

नरसथि ङ्ग परामश्थ

प्त्ेक ACeS मा आफ्ो मेफिकल र सोशल प्ोिेशनलको एक मेजबान छ। तपाइँलाई क्नै पदन 
तलका फवशेषताहरूको सन्ि्थमा उल्ेख गन्थ सकछ:

 सामाजजक काय्थ

 मनोफवज्ान

 व्यवसाययक ्ेरपेी

 फिजजयो्ेरपेी

 दन्त स्च्छता / मझौखखक स्च्छतावादी

H. अन्य उपलब्द परामश्थहरु ?
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तपाईंको परमस्थको समयमा परू ैिाक्टरले परीक्षण गन्थ आवश्यक माग गछ्थ (जस्त ैरति, मतू्र, एक्स र,े 
वा अन्य परीक्षणहरू)। परीक्षणको लातग अनर्ोध कागज (प्माण) मा गररन्छ। टेस्टको लातग अनर्ोध 
कागतमा गररन्छ ! प्ततपूततथि को दावी गन्थ को लागी, तपाइँले प्माणपत्र पत्र प्स्तत् गन््थपछ्थ र तपाईको 
अन्तररक कागतपत्रहरु टेस्ट गनने बलेा पशे गन््थ पछ्थ।

J. म मरेो परामश्थको बलेा जादा फवतिन्न फकरसमका परीक्षनका िारम 
ददन्छन, ततनीहरु के को लातग हुन् ?

उदाहरणका लातग, रगत, मतू्र, धब्ा, आदद परीक्षणहरू।

 यएूसएि / यसूीएसपी जहाँ तपाईको दता्थ वयकेो हुन्छ, यदद एकाइल ेसेवा प्दान गछ्थ िने। 

 सब ैपोइन्टहरु जस्त ैसने्ट्ो हस्स्पटल र जलस्बबॉ सेन्ट्ल (तबहान ८ बज ेदेखख बेलक्ा ५ बजे सम्म ) अस्पताल 
द साओ जोसे, अस्पताल िोस कप्सोस, अस्पताल सान्त्ता मारता, अस्पताल दोना यसे्तफे़नीआ, कररी 
क्ाब्ाल, र अलफे्िो दा कोस्टा मातसृवेा। 

 एक क्क्लदनक वा दनजी प्योगशालामा जन् एसएनएस अन्तग्थत स्ीकृतत हुन्छ।

K. मैले मेरो परीक्षा कहाँ गन्थ सकछ् ?

 व्यक्तिमा, स्ास्थ्य एकाइमा, यो म्ान्अल, एक सापेक्ष वा तमत्र द्वारा सोमबार देखख श्रिबार, 
दनधा्थररत हुन सकछ र एक पफहरान कागजात राफहन्छ।

 नागररकको दता्थ गररे www.sns.gov.pt मा।

 एसएनएन 24 सेवा लाइन माि्थ त।

 एकाइको लातग यूएसएि / यूसीएसपी सेवा लाइनको माध्मले जहां रोगी नामांकन गररन्छ।

I. म यएूसएि / यसूीएसपीमा मफेिकल वा नरसथिङ परामश्थ कसरी अन्सरूरत गछ््थ ?
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अन्य परीक्षणहरू (पूव्थ एक्स-र,े अलट्ासाउन्ड, उपन्यासकोपी, आदद): 

 एक क्क्लदनक वा दनजी प्योगशालामा जन् एसएनएस अन्तग्थत स्ीकृतत हुन्छ।

तपाईं आफ्ो USF / UCSP मा SNS द्वारा प्माणणत क्क्लदनक / प्योगशालाहरु को बारमेा 
जानकारी अनर्ोध गन्थ सक्ह्ुन्छ। तपाईं अनलाइन सरूी पदन पाउन सक््हुन्छ: 

www.arslvt.min-saude.pt/pages/9

क्न ैपदन िामनेसीमा। मफेिकल तप्स्क्रिप्ट, पपेर वा इलके्टोदनक िारम (मोबाइल िोन वा ई-मलेमा 
सने्श) आवश्यक पद्थछ।

िाक्टरी पज्ा्थ प्योगकता्थको एसएसएन वबेसाइट: www.sns.gov.pt या MySNS पोट्थिोजलयो एप 
को माध्मल ेनागररकको क्षते्र  देख्न सफकन्छ।

केही औषरधहरू काउन्टरमा खरीद गन्थ सफकन्छ, तबना िाक्टरी कागत । तपाईं यी बार े्प पत्ता लगाउन 
सक््हुनेछ िाक्टर वा क्न ैिामनेसीमा।

यदद USF / UCSP िाक्टरले तपाईंको मलूाङ्कन गरपेरछ यो आवश्यक छ िदन पन््स्ट गयको िन,े 
ततनीहरूल ेतपाईंलाई अस्पताल / फवशेषज् परमस्थको लातग सन्ि्थ गननेछन।्

तपाईंले आफ्ो परामस्थको तमतत, समय र स्ान सफहतको पत्र र / वा टेजलिोन सम्पक्थ  प्ाप्त 
गन््थहुनेछ। पष््टटि गन््थहोस् फक तपाईंको जानकारी (उदाहरणा ््थ ठेगाना र िोन नम्बर) तपाई िख्थरको 
इकाईको अगाफि िेस्कमा रहकेो तमतत हो।

L. म कहाँ औसरधहरू खरीद गन्थ सकछ् ?

M. मैले अस्पतालको परामश्थ कफहले जलन सकछ् ?
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सामान्य आपातकालीन र मनोररफकत्ा सवेा - São José Hospital
ठेगाना: Rua José António Serrano, 1150-199 Lisboa 
खलु्ा समय: 24 घण्ा खल्ा, हप्ता 7 ददन

आपातकालीन बाल ररफकत्ा फविाग र बाल-मनोररफकत्ा - Dona Estefânia Hospital 
ठेगाना: Rua Jacinta Marto, 1169-045 Lisboa 
खलु्ा समय: 24 घण्ा खल्ा, हप्ता 7 ददन

ओब्स्ततेत्रक र स्ती रोग आपातकालीन सवेा - Alfredo da Costa Maternity 

ठेगाना: Rua Viriato, 1069-089 Lisboa 
खलु्ा समय: 24 घण्ा खल्ा, हप्ता 7 ददन

एसएनएस 24 रखेालाई सम्पक्थ  गन््थहोस् (808 24 24 24)। तपाईंलाई क्स्ततमा सल्ाह ददइनछे, र 
/ वा एक स्ास्थ्य सफ्वधा वा अस्पताल आपातकालीन फविागलाई पठाइन्छ।

एक मेफिकल दनयक््तिको अवस्ा आवश्यक पद्थछ, र यदद यो सम्पक्थ  िएको 12 घण्ा तित्र हुन्छ िन े
दनयक््ति दन: शल््क हुनछे।

आपातकालीन अवस्ामा (अत्न्त ैगम्ीर पररक्स्ततहरू) तपाईं ररफकत्ा आपातकालीन लाइन / 
INEM (112) लाई सम्पक्थ  गन्थ सक्ह्ुन्छ।

N. म अत्न्त तबरामी छ् र मलाई लागछ फक म तर्ुन्त ैमलूाङ्कन गररन् 
पछ्थ। म के गरँू ?

O. केन्द्रीय जलस्बन एसीएसको िझौगोजलक क्षते्रमा आपातकालीन सवेाहरू
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यझौन सरंाररत रोगहरुमा परामश्थ - एसटीिी

िटेघाट गरी दन: शल््क परामश्थ, एकै ददनमा। सोमबारदेखख बध्बार खोलछा । टटकट 8 बजमेा फवतररत 
गररन्छ (टटकटहरूल ेतपाईँले देख्नह्ुन ेअि्थरलाई दनधा्थरण गद्थछ। यो पफहलो-आउनलेाई पफहलो सवेाको 
आधारमा काय्थ गद्थछ)
ठेगाना: Centro de Saúde da Lapa, Rua de São Ciro 36, 1200-831 Lisbon
टेलिफोन नम्बर: 21 393 01 51

शर्ुवात म ैगररन ेएरआईवी परामश्थ र पत्ता लगाउने (सीएिी) को लातग केन्द्र

एसीएस जलस्बोन केन्द्रीय मनोवजै्ादनक द्वारा बेनामी, गोपनीय, दन: शल््क सवेा।

सोमबारदेखख शर्िवारसम्म 8:00 बज ेतबहान देखख 4:00 बज ेबल्ेका सम्म खोलछ, सधैँ पफहलो आउने 
लाई पफहलो सेवा को आधारमा गररन्छ । अष्टन्तम नामाकंन 3:15 बजे

ठेगाना: Centro de Saúde da Lapa, Rua de São Ciro 36, 1200-831 Lisbon
टेलिफोन नम्बर: 21 393 01 51

एसीएस जलस्बन सेन्ट्ल - यसूीएसपी अलामदेाको धूम्रपान छोिन परामश्थ 

दन: शल््क परामश्थ। िेस-अनह्ार वा टेजलिोन िायजलंग।

यो बध्वार को 2:00 बज ेदेखख सरंाजलत हुन्छ। 4:30 पी.एम., बध्वार तबहान 8:30 बज ेदेखख 11:00 
पी.एम., तबहीवार देखख 8:30 बज ेसम्म 11:00 बज े(आधा रात)

ठेगाना: Rua Carvalho Araújo 103, 1900-138 Lisboa 
टेलिफोन नम्बर: 21 810 50 48 
E-mail: lxcentral.gicc@arslvt.min-saude.pt

न्यमूोलोजजकल दनदान केन्द्र (सीिीपी) (प्ल्मरी िंक्शन)

दन: शल््क परामश्थ र ्रिीदनंग।

ठेगाना: Alameda Linhas de Torres 115, 1750-147 Lisboa 
टेलिफोन नम्बर: 21 393 65 20
             

P. रसधा पहँुर संग ररफकत्ा सवेा
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यात्रीको परामश्थ 

 DONA ESTEFÂNIA HOSPITAL
िोन द्वारा पूव्थ दनयक््ति । मङ्गलबारदेखख शर्िबार सम्म 9:30 बज ेदेखख 1:00 बज ेसम्म खोलछ “कर 
दनफवनतम” को ित्िानी ततन््थ पछ्थ ।

ठेगाना: Rua Jacinta Marto, Lisboa 
टेलिफोन नम्बर: 21 312 66 00

 CURRY CABRAL HOSPITAL
पवू्थ दनयक््तिको सा्, िोन वा व्यक्तिमा। सोमबारदेखख बहृस्पततबर सम्म ख्ला हुन्छ, ददउसो 2:00 बजे 
देखख ददउसो 4:30 बजे सम्म “कर दनवन्तम” को ित्िानी ततन््थ पछ्थ।

ठेगाना: Rua da Beneficência 8, Lisboa 
टेलिफोन नम्बर: 21 792 43 22

 CENTRO DE SAÚDE DE SETE RIOS 

अन्तररा्रिीय फवफकरण केन्द्र। यो सोमबारदेखख शर्िवारसम्म 9:00 बजदेेखख 12:30 बजसेम्म सञ्ालन 
हुन्छ। र ददउसो 1:00 बज ेदेखख ददउसो 3:30 बज ेसम्म “कर कम” को ित्िानी गन््थ पछ्थ।

ठेगाना: Largo Professor Arnaldo Sampaio, Lisbon 
टेलिफोन नम्बर: 21 721 18 36
E-mail: consulta.viajantelxnorte@arslvt.min-saude.pt

 यात्ीको जाचँ

यसले मङ्गलबार र तबहीवार 9:30 देखख 12:00 सम्मको पवू्थ दनय्क्तिको सा्, िोन वा व्यक्तिमाि्थ त 
र एक मध्म शल््कको ित्िानीको आवश्यक पद्थछ।

ठेगाना: Largo Professor Arnaldo Sampaio, Lisbon
टेलिफोन नम्बर: 21 721 18 36
E-mail: consulta.viajantelxnorte@arslvt.min-saude.pt
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ठेगाना: Rua Álvaro Coutinho, 14, 1150-025 Lisboa.
टेलिफोन नम्बर: 21 810 61 73

आपतकालीन / INEM
संपर्क : 112
स्ास्थ्य पररक्स्ततको लातग आपातकालीन क्स्ततमा, आगो र िकैतत ।
कल शल््क दनशल््क छ। यसल ेददनमा 24 घण्ा काम गद्थछ, 7 ददन प्तत हप्ता।

एसएनएन 24 सेवा रखेा

टेलिफोन नम्बर: 808 24 24 24
यदद तपाइँ औषरधसँग सम्बन्धित प्श्नहरूको तबरामी, आपातकालीन, फवषातिता  वा स्पटिीकरणको 
सन्ि्थमा सल्ाह र रिेरल खोजी गन््थहुन्छ िन।े

एक स्ानीय कलको लागत। यो ददन 24 घण्ा, 7 ददन प्तत हप्ता सञ्ालन गद्थछ।

प्वासी सहयोग लाइन र टेजलिोन अनव्ाद सवेा

टेलिफोन नम्बर: 808 257 257 वा 218 106 191
खल््ा समय: सोमबार देखख शर्िवार 9:00 बजे देखख  7:00 बज ेसम्म

प्वासी सहायक लाइनल ेप्ाय: सोरधने प्श्नहरू र / वा प्स्तावहरू दनददथि टि पररक्स्ततको लातग 
रिेरलको जवाि ददन एक टेलीिोन सवेा प्दान गद्थछ।

टेजलिोन अन्वाद सेवा सेिरसेन सगं काम गद्थछ, एक बफ्कंग आवश्यक छ।

Q. CENTRO NACIONAL DE APOIO À 
INTEGRAÇÃO DE MIGRANTES - CNAIM

R. उपयोगी सम्पक्थ हरू
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UCSP Alameda - Rua Carvalho Araújo 103, 1st-3rd floor, 1900-138 Lisboa; 
Tel: 21 810 50 00; E-mail: ucsp.alameda@arslvt.min-saude.pt
USF do Arco - Travessa do Noronha 5A R/C, 1250-169 Lisboa; 
Tel: 21 394 73 10; E-mail: usf.arco@arslvt.min-saude.pt
USF da Baixa - Rua da Palma 43A, 1100-390 Lisboa; 
Tel: 21 884 30 00; E-mail: usf.baixa@arslvt.min-saude.pt
USF Fonte Luminosa - Rua Carvalho Araújo 103, 4th-6th floor, 1900-138 Lisboa; 
Tel: 21 810 50 20; E-mail: usf.fluminosa@arslvt.min-saude.pt
USF Jardins da Encarnação - Alameda da Encarnação, 1800-192 Lisboa;  
Tel: 21 850 70 23  /  21 850 70 24  /  21 850 70 37;  
E-mail: usf.jencarnacao@arslvt.min-saude.pt              
UCSP Lapa - Rua de S. Ciro 36, 1200-831 Lisboa;  
Tel: 21 393 12 50; E-mail: ucsp.lapa@arslvt.min-saude.pt
UCSP Marvila - Rua Dr. Estevão Vasconcelos 56, 1900-665;  
Tel: 21 862 07 50; E-mail: ucsp.marvila@arslvt.min-saude.pt
UCSP Mónicas - Travessa das Mónicas 57D, 1100-359 Lisboa;  
Tel: 21 880 60 00; E-mail: ucsp.monicas@arslvt.min-saude.pt
USF Monte Pedral - Rua Adolfo Coelho 9, 1900-028 Lisboa;  
Tel: 21 811 50 90; E-mail: usf.mpedral@arslvt.min-saude.pt
UCSP Olivais - Alameda da Encarnação, 1800-192 Lisboa;  
Tel: 21 850 70 00; E-mail: ucsp.olivais@arslvt.min-saude.pt
USF Oriente - Avenida Afonso III, Lote 16, 1900-192;  
Tel: 21 810 10 10; E-mail: usf.oriente@arslvt.min-saude.pt
UCSP Penha de França - Rua Luís Pinto Moitinho 5, 1170-201 Lisboa;  
Tel: 21 816 41 00; E-mail: ucsp.pfranca@arslvt.min-saude.pt
USF Ribeira Nova - Rua da Ribeira Nova 1, 1200-375 Lisboa;  
Tel: 21 340 55 50; E-mail: usf.ribeiranova@arslvt.min-saude.pt
USF S. João Evangelista dos Lóios - Rua Pedro José  Pezerat 11, 1950-239 Lisboa; 
Tel: 21 836 60 70; E-mail: usf.loios@arslvt.min-saude.pt
USF Sétima Colina - Rua Angelina Vidal 73, R/C, 1170-018 Lisboa;  
Tel: 21 810 80 10; E-mail: usf.7colina@arslvt.min-saude.pt
USF Sofia Abecassis - Travessa Santa Quitéria 37, 1250-210 Lisboa;  
Tel: 21 396 32 87; E-mail: usf.sfabec@arslvt.min-saude.pt
USF Vasco da Gama - Alameda da Encarnação, Olivais 1800-192 Lisboa;  
Tel: 21 850 70 44; E-mail: usf.vgama@arslvt.min-saude.pt

S. USF / UCSP ACES जलस्बन  केणन्द्रय ठेगानाहरू गछ्थ:




