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A Saúde Oral
Prevenção e higiene oral...
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TODOS OS PRODUTOS

O sangue é um produto humano insubstituível, e é utilizado
em diversas situações e doenças tais como cirurgias, acidentes, anemias entre outras…
Dar sangue é um ato seguro,
singelo, cómodo e necessário
para que muitas pessoas possam solucionar o seu problema
de saúde ou até mesmo salvar
a sua vida.
As campanhas encetadas pelo
IPST,IP e Hospitais visam informar a comunidade e sensibilizá
-la para que o seu contributo
seja uma realidade por parte de
todos aqueles que estão aptos
a fazê-lo.
Responder em tempo útil a
todas as solicitações hospitalares é o objetivo maior dos promotores da dádiva.

Para mais informações
consulte:

 Direção Geral da Saúde:
www.dgs.pt

 Ordem dos Médicos Dentistas:
https://www.omd.pt/

Fonte: Plataforma Saúde Oral
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