A todos os que apoiaram estas 4as Jornadas, o nosso
muito obrigada!

ENFERMAGEM
SEM
inclui: jornadas enfermagem,
coffee break, certificado e almoço

Estudantes: 20€

INSCRIÇÕES
Profissionais:50€

WWW.VERANATURA.PT

SEGREDOS

Presidente Jornadas de ORL

Presidente das Jornadas de Enfermagem

Luís Antunes

Carlos Rodrigues

Comissão organizadora: Equipa enfermagem de ORL, Paula Correia

PROGRAMA
08:30-09:00

Abertura Secretariado

09:00-09:30

Sessão de abertura

Caros Colegas,
Enfº Chefe Carlos Rodrigues; Enfª Diretora; Diretor Serviço Dr. Luis Antunes

Desde há 4 anos que a equipa de enfermagem de ORL abraçou o desafio de realizar anualmente, em parceria com as jornadas de otorrinolaringologia, as suas jornadas de enfermagem.

I Painel - Audição
09:30-10:00

Moderador: Dulce Rodrigues

ABC da Audiovestibologia
Lisete Santos e Rita Guerreiro

10:00-10:30

Implantes cocleares e próteses auditivas: como se ouve?
Lisete Santos e Rita Guerreiro

Este ano, decidimos colocar o foco no tema principal das jornadas de ORL, o ouvido, representado pela imagem do pintor holandês Vincent van Gogh e o mistério sobre o verdadeiro motivo do corte da sua orelha.

10:30-11:00

Intervalo para café
II Painel - Comunicação

11:00-11:30

Moderador: Paula Correia

Comunicação: a arte de ser entendido
Marta Pinto

Como sabemos que os desafios impostos na prática diária ao enfermeiro são diversos e
porque quisemos ser mais abrangentes, falaremos também sobre comunicação, problemas de deglutição e inerentemente de nutrição, bem como de boas práticas na abordagem das feridas. Estes e outros temas são aqueles que nos propomos a refletir em conjunto, num ambiente descontraído e multidisciplinar. Chamámos assim a estas jornadas
“Enfermagem sem Segredos” procurando realçar a importância da partilha e da reflexão
conjunta.

11:30-12:00

José Morais (Testemunho)

III Painel - Terapêutica
12:00-12:30

Até dia 4 de abril.

Moderador: Luis Gonçalves

Disfagia e farmacologia: quando os comprimidos são sapos
Paula Soares, Paula Correia

12:30-13:00

Abordagem nutricional no doente disfágico: que desafios?
Marta Vasconcelos

13:00-13:30
Contamos com a sua presença para enriquecer estas jornadas, esperando ir de encontro
às suas expectativas.

A “ falar” é que nos devíamos entender

A disfagia em abordagem interdisciplinar
Paula Correia e Sílvia Alves

13:30-14:00

Momento musical

14:00-15:00

Intervalo para almoço
IV Painel—PULSAR ®

15:00-15:45

Eficácia em feridas crónicas: evidência no serviço

O Presidente das Jornadas de Enfermagem

Alexandra Louro, Joana Medeiros, Sílvia Lopes

Carlos Rodrigues

V Painel—Nestlé®
15:45-16:45

Moderador: Liliana Mendes

Moderador: Sandra Costa

As dietas pastosas artesanais na disfagia: uma solução ou um problema?
Marta Vasconcelos

