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JORNADAS DA QUALIDADE
Vai ser já no próximo dia 16 de março (sábado) que irão ocorrer as
Jornadas da Qualidade em Anatomia Patológica, no Espaço Atmosfera
M, Rua Castilho nº5, Lisboa.
Estas jornadas têm como objetivo a aquisição e/ou atualização dos
conhecimentos práticos e teóricos relativos aos conceitos associados à
qualidade, segurança e risco, e a partilha de experiências, de forma
promover a implementação ou melhoria de procedimentos e boas
práticas.
O programa irá abordar a ISO 9001:2015 e o controlo de qualidade em
algumas das principais valências em Anatomia Patológica,
nomeadamente macroscopia, histologia, histoquímica, citologia e
imunohistoquímica.
Este evento faz parte do plano formativo da APTAP, sendo organizado
pela colega Sara Marques.
Para
mais
informações
sobre
o
evento,
contactar
aptap.jornadasqualidade@gmail.com ou ainda através da página
Facebook da APTAP https://www.facebook.com/aptap.portugal
BIOGRAFIA | SARA MARQUES
Licenciou-se em Anatomia Patológica, Citológica e
Tanatológica, em 2009, pela Escola Superior de Tecnologias da
Saúde de Lisboa, iniciando funções profissionais no mesmo ano
no Hospital Prof. Dr. Fernando Fonseca, onde exerce até à data.
Está envolvida nas áreas de Macroscopia, Histologia,
Histoquímica e Imunocitoquímica, sendo também monitora de
estágio de Histotecnologia. Em 2014/2015, realizou a PósGraduação em Macroscopia, enquanto concluía o Mestrado em
Oncobiologia na Faculdade de Medicina da Universidade de
Lisboa.
Atualmente, é também Vice-Presidente da Mesa da Assembleia
Geral da Associação Portuguesa de Técnicos de Anatomia
Patológica.

ANATOMIA EM NÚMEROS
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Dias, o tempo que demorou a preencher
todas a vagas disponíveis para as Jornadas da
Qualidade da APTAP.

AGENDA CIENTÍFICA DA APTAP
16 de março de 2019

Jornadas da Qualidade em Anatomia
Patológica

20º CONGRESSO | PÓVOA DE VARZIM
24 a 26 de maio de 2019

Estão abertas as inscrições para o 20º Congresso Técnico de
Anatomia Patológica que se realizará na cidade da Póvoa de
Varzim.

20º Congresso Técnico de Anatomia
Patológica – Axis Vermar Conference &
Beach Hotel, Póvoa de Varzim

Informações estão disponíveis em:
https://congressoaptap.weebly.com/
Já és sócio da APTAP? Vai a www.aptap.pt e inscreve-te já!

