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Número máximo de alunos por turma sobre para 30 entre o 5.º e o 12.º anos
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Um curso pioneiro, em enfermagem na esclerose múltipla, começa sábado, em Coimbra, sendo a primeira pósgraduação para enfermeiros a abordar aspectos teóricos, práticos, sociais, profissionais e legais da doença,
revelou esta quinta-feira o coordenador científico.
Por Correio da Manhã
"Com o advento de novos tratamentos da esclerose múltipla, muitos deles auto-injectáveis, o papel do enfermeiro é muito
importante", nomeadamente na informação sobre as complicações ou reacções que podem surgir, afirmou Luís Cunha, director do
Serviço de Neurologia do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC).Além das dimensões do tratamento do doente em
ambulatório, o curso aborda também a crescente especialização dos enfermeiros nos cuidados a prestar aos doentes tratados no
formato de hospital de dia.
As aulas do I Curso de Pós-Graduação em Enfermagem na Esclerose Múltipla "Excellence in MS" decorrem até Setembro de 2013,
na Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC) e no CHUC.O enfermeiro tem um papel crucial no processo de
adaptação à doença, na gestão de sintomas, na gestão da terapêutica, cuidando do doente e da família de forma individualizada,
adianta a nota de imprensa."Com este curso, pretendemos também desenvolver a prática de investigação em enfermagem nesta
doença, orgulhamo-nos de promover a primeira formação em Portugal que cumpre estes dois objectivos", refere o responsável
pedagógico do curso, Carlos Oliveira, citado no comunicado.A esclerose múltipla afecta cerca de cinco mil portugueses. É uma
doença inflamatória crónica do sistema nervoso central que se manifesta em jovens adultos, entre os 20 e os 40 anos de idade, e
que interfere com a capacidade do doente em controlar funções como a visão, a locomoção e o equilíbrio.
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ÚLTIMA HORA

9:06 (CM) - Bissau: Aparente tranquilidade
9:06 (Negócios) - Banca anula ganho da Galp e leva PSI20 para o vermelho
8:57 (CM) - EUA: Assassino em série executado na Florida
8:55 - Greve: Cinco voos já foram cancelados em Lisboa
8:47 (CM) - Cinco voos da TAP cancelados devido à greve
dos trabalhadores da NAV
8:43 (Record) - ATP Houston (Estados Unidos):
Resultados
8:40 (Record) - Faça as contas do título
8:39 (Record) - Benfica favorito na final da Taça da Liga
8:37 (CM) - Incêndios: 13 concelhos de Portugal
continental em risco "elevado"
8:36 (Record) - Envie-nos as suas fotos e vídeos da final
da Taça da Liga
8:35 (CM e SÁBADO) - Golpe de Estado na Guiné-Bissau
8:33 (CM) - Bolsa inicia sessão a subir 0,17%
1:30 (CM) - Famalicão: Encontrada morta
1:27 (CM) - Arouca: Casal burla idosos
1:24 (CM) - Turmas com um máximo de 30 alunos
1:17 (CM) - Manuel Alegre: Troika não é Bíblia
1:14 (CM) - António Costa: Fecho é prematuro
1:11 (CM) - Matosinhos: Morto há 5 meses
1:08 (CM) - Baixas: Mais de 500 mil em 2011
0:51 (CM) - Coreia do Norte lança foguetão
22:45 (CM) - Ruas da capital guineense bloqueadas
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20:30 (CM) - Face Oculta: Ana Paula Vitorino vai depor
por escrito
18:39 (CM) - MP arquiva inquérito sobre declarações de
Otelo
18:00 (CM) - Portas: "Convocados para o entendimento"
16:56 (CM) - PS impõe disciplina de voto no tratado
europeu
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