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Jornadas da ESEnfC dedicadas
à problemática das feridas
111 A Escola Superior de Enfermagem
de Coimbra (ESEnfC) volta a organizar as suas
jornadas, entre 15 e 17 de fevereiro, e este ano o
tema é “Feridas, uma problemática no contexto
atual”. Os objetivos do encontro de 2012 passam
por “atualizar conhecimentos sobre o tratamento de feridas, desenvolvendo competências de
intervenção na prevenção, na avaliação e no
tratamento, e incentivar a investigação científica
na área de intervenção
da enfermagem”, explica a escola em nota de
imprensa.
As jornadas, que vão
realizar-se no polo B da
ESEnfC, dividem-se em
seis módulos com temas
tão diversos como “Fatores intervenientes na
reparação de feridas”,
“Úlceras por pressão”, “A
dor”, “Cuidar de feridas
especiais”, “Úlceras de
perna” e “Impacto das
feridas nos custos pessoais, profissionais e sociais”, como acrescenta
a nota.
Durante o encontro há
ainda tempo para duas
conferências. Os temas
dos eventos são “As feridas em Portugal: estudo

O programa inclui um conjunto de workshops
pré-jornadas, da responsabilidade da
indústria farmacêutica
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Estas atividades realizam-se no dia 15
de fevereiro, entre as 16H00 e as 18H00
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Vão ser abordados os temas “Técnicas
de desbridamento”, “Inovações no
tratamento da úlcera por pressão”,
“Úlcera venosa”, “Emprego de terapia a
vácuo na ferida”, “Ferida em pé diabético
- novo Nordisk”, “Terapia compressiva Hartmann”, “Tecnologia MIRE (Anodyne)
na prevenção e tratamento dos tecidos”
e “O doente queimado”

epidemiológico”, que será proferida por Paulo
Alves, da Universidade Católica, e está agendada
para dia 16, e “O que os enfermeiros deviam saber sobre o tratamento de feridas”, comunicação
que contará com Gago-Fornelis, do Centro de
Saúde Pinillo Chico, e com Fernando GarcíaGonzalez, do Hospital Universitário Puerto Real,
realizando-se no dia 17.
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