Uma iniciativa da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares

HOSPITAL VILA FRANCA DE XIRA RECEBE O
18.º CAMINHO DOS HOSPITAIS
No próximo dia 12 de abril, a iniciativa “Caminho dos Hospitais” organizada pela Associação
Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH) chega ao Hospital Vila Franca de Xira
(HVFX) com o objetivo de debater “Boas Práticas na Prestação de Cuidados de Saúde”. A
sessão vai contar com a presença de Luís Pisco, Presidente da Administração Regional de
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo e visa a partilha de boas práticas e soluções desenvolvidas pelo
Hospital Vila Franca de Xira em prol da Prevenção e Controlo de Infeção e Resistência aos
Antimicrobianos e da Transição Segura para a Comunidade dos utentes com Diabetes Infantil.
A iniciativa “Caminho dos Hospitais”, já na sua 18.ª edição, é uma aposta da APAH na
proximidade com a comunidade da saúde, criando mecanismos que promovam a inclusão,
através de visitas e reuniões programáticas mensais às instituições de saúde do SNS, dando
especial enfoque a questões da atualidade e tem por objetivo conhecer as realidades distintas
de cada hospital e promover a qualidade da gestão.

PROGRAMA
11h15 ABERTURA
Luís Pisco, Presidente do Concelho Diretivo da Administração Regional de Saúde de Lisboa e
Vale do Tejo, I.P.
Alexandre Lourenço, Presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares
Vasco Luís de Mello, Presidente do Concelho de Administração do Hospital Vila Franca de Xira
11h30 CONFERÊNCIA: Boas Práticas na Prestação de Cuidados de Saúde
Moderador: Mário Paiva, Diretor Clínico do Hospital Vila Franca de Xira


Política de Controlo de Infeção e Antibioterapia no HVFX - Resultados do Estudo
2016-2018
José Neves, Diretor do Serviço de Infecciologia e Responsável pelo Programa de
Prevenção e Controlo de Infeção e de Resistência aos Antimicrobianos do HVFX



Projeto Transição Segura para a Comunidade - O Exemplo da Diabetes Infantil
Patrícia Nascimento, Enfermeira Chefe do Serviço de Pediatria do HVFX

12h30 DEBATE
12h50 ENCERRAMENTO
Alexandre Lourenço, Presidente da APAH
Pedro Bastos, Presidente da Comissão Executiva do HVFX

Sobre a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH)
A Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH) é, desde 1981, a
organização com maior representatividade dos profissionais com funções de administração
e gestão na área da saúde atualmente com +650 associados, dedicando a apoiar os
administradores hospitalares no desenvolvimento de elevados padrões de exercício
profissional, nos múltiplos contextos organizacionais onde desempenham funções, tendo
em vista contribuir para a melhoria do seu desempenho, garantindo a qualidade e
excelência dos resultados em saúde em Portugal. Mais informações em www.apah.pt

Sobre o Hospital Vila Franca de Xira:
O Hospital Vila Franca de Xira é um hospital público, que, desde 1 de junho de 2011, é gerido
através de um modelo de parceria entre o Estado Português e a José de Mello Saúde. A
Segurança Clínica é uma das grandes apostas do hospital que é acreditado pela Joint
Commission International, a mais prestigiada organização acreditadora na área da saúde a
nível mundial e se encontra entre os melhores hospitais do país na avaliação do Sistema
Nacional de Avaliação em Saúde. Também o índice TOP’5 – A excelência dos Hospitais nomeou
o Hospital Vila Franca de Xira como um dos três melhores do país no seu grupo de
comparação. Mais informações sobre o hospital em www.hospitalvilafrancadexira.pt

