A todos os utentes tratados
na área da Senologia
do Centro Hospitalar de Lisboa
Ocidental - CHLO, que sejam
referenciados à Associação
“Unidas Para Vencer”
Que necessitem um
acompanhamento Confiante,
com vista à manutenção
do seu Equilíbrio Psíquico
e à sua Integração Segura
Familiar e Social.

Sede e Secretariado
Hospital São francisco Xavier
Sede Provisória
Consulta Externa Cirurgia
Estrada do Forte do Alto do Duque
1449-005 Lisboa

Contactos
Telem: 925453585 / 961024426
E-mail: geral@unidasparavencer.pt
Site: www.unidasparavencer.pt
/ unidasparavencer

Excecionalmente, poderemos
dar apoio a utentes

Ajude-nos a Ajudar!

com situações tratadas noutras
Instituições que a Associação

NOVO BANCO

considere pertinente.

NIB: 0007 0000 00159415039 23

Unidas Para Vencer

Unidas Para Vencer
É uma

“Âncora de Conforto e Porto
É uma Associação Humanitária de Apoio a
Seguro na Doença Oncológica”
mulheres com Cancro da Mama, criada
por um grupo multidisciplinar de profissio- Tem por objetivos:
nais voluntários e utentes do hospital São
 Apoio personalizado e individualizado
Francisco Xavier/Centro Hospitalar de LisAos doentes com Cancro da Mama em toboa Ocidental, CHLO.
das as fases da doença, desmistificação
deste problema, partilha de experiências/
vivências apoio familiar, social e profissioA Unidas Para Vencer, tem como fim pri- nal.
mordial a solidariedade social, nomeada-  Apoio psicossocial
mente ser um espaço de partilha de expeCom vista à reintegração na família e na
riências, de suporte informativo e de essociedade promovendo a Autoestima e a
clarecimento. Pretendendo ainda apoiar,
normal integração na Sociedade e no Trade forma personalizada, mulheres e hobalho.
mens com cancro da mama, prioritariamente utentes do Centro Hospitalar de
Lisboa Ocidental, CHLO.
 Apoio material
Apesar de ser obrigação da Sociedade o
colmatar algumas dificuldades socio económicas do doente oncológico, esta Associação apoia determinadas necessidades

das nossas sócias como: próteses
mamárias e soutiens; mangas para prevenir linfedema; cintas pós cirúrgicas de
reconstrução mamária (DIEP e TRAM);
próteses capilares e acessórios vários
para alopecia. Ajuda importante para integrar as nossas doentes na Sociedade
e na Vida de todos os dias.

Os utentes poderão beneficiar da ação
da Unidas Para Vencer, tendo direito a
um atendimento correto, ao respeito pela sua dignidade, à preservação da sua
intimidade e vida privada e ao sigilo, por
parte dos elementos da associação, relativamente às matérias que lhes digam
respeito, independentemente das suas
convicções culturais, filosóficas e religiosas.
Para tal é importante o apoio e ajuda do
mecenato para facultar alguns destes
objetivos.

