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Associação Enfermagem Oncológica Portuguesa (AEOP)
promove o tema da Segurança nos cuidados oncológicos
REPRESENTANDO MAIS DE 800 ENFERMEIROS ONCOLOGISTAS EM PORTUGAL, A AEOP
ESTARÁ PRESENTE, NESTE MÊS DE MAIO, EM
DOIS EVENTOS MUITO IMPORTANTES: O DIA
EUROPEU DA ENFERMAGEM ONCOLÓGICA E
A SUA 12ª CONFERENCIA ANUAL.
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Nos próximos dias 31 maio e 1 junho, decorre, na histórica cidade de Évora, a 12ª Conferência Nacional de Enfermagem Oncológica, onde a mensagem
da Segurança do doente nos cuidados oncológicos será transmitida aos congressistas. Este ano, contará com a presença de cerca de 300 enfermeiros oncologistas representantes de diversas Unidades de Oncologia nacionais, dos Hospitais Públicos e Privados, de norte a sul do país.
Será mais uma Conferência de grande interesse científico para a comunidade
oncológica, mais um espaço de partilha e atualização do que melhor se faz na Oncologia. Além dos cursos pré-conferencia na área da Nutrição e Cancro e Radioterapia, o programa científico contempla temas da área do Cancro de Mama metastizaNo próximo dia 18 maio, comemora-se o Dia Europeu da Enferma-
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