
JORNADAS DE
CUIDADOS
CONTINUADOS
INTEGRADOS

Centro João Paulo II, Fátima | 7 e 8 de novembro 
PROGRAMA PROVISÓRIO

terceira edição

[Dia 1] 7 de novembro 
9h30 Sessão de abertura 
10h Circuito do medicamento na RNCCI 
Projeto Farmacêuticos da UMP 
Debate sobre a organização dos serviços
farmacêuticos dentro da RNCCI 
11h30 Coffee break 
12h Controlo de infeção  
12h30 Intervenções específicas 
Tratamento de feridas 
Infeções respiratórias: Prevenção é possível? 
13h Almoço 
14h30 Sessões temáticas * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16h30 VIDAS 2 
Demências: Boas práticas em curso em Portugal 
 
 
 

1. Avaliação e intervenção nutricional

4. Comunicação escrita e eficaz e
reuniões mais produtivas e eficientes

2. Pain education

3. Anticoagulação oral em 2018: O que
conseguimos na última década?

AVISO DE PRIVACIDADE | Neste evento poderão ser recolhidos conteúdos audiovisuais para divulgação, desde que se encontrem em conexão com o evento e não haja desvirtuamento da sua finalidade.  
Nos termos da lei, a qualquer momento, pode ser solicitado à UMP a não divulgação de um conteúdo específico. Os dados pessoais recolhidos para inscrição são utilizados unicamente para a gestão do
evento e serão eliminados nos 30 dias seguintes à realização do mesmo. Para obter informações detalhadas, por favor, consulte o aviso de privacidade respetivo e/ou a nossa Política de Privacidade e
Proteção de Dados.  

Para inscrição, clique aqui

Os participantes deverão escolher uma das quatro sessões temáticas

[Dia 2] 8 de novembro 
9h30 Partilha de experiências: Dificuldades,
expectativas e propostas para o futuro 
Recursos humanos e comparticipações 
Casos sociais e altas 
Demências e utentes psiquiátricos 
Reabilitação do utente: conquistas e limitações 
O dia-a-dia de quem cuida 
11h Coffee break 
11h30 Cuidados continuados e continuidade de
cuidados  
13h Almoço 
14h30 Sessão de esclarecimento: Problemas do
quotidiano 
Transportes e dívidas dos utentes 
Gestão de resíduos, biossegurança, câmaras
expansoras 
15h30 Contratualização na RNCCI 
Metodologia de contratualização 
Processo, acompanhamento e avaliação final 
16h30 Gestão: Quanto custa tratar um doente na
RNCCI 
Resultados de estudo realizado em Misericórdias 
17h30 Sessão de encerramento 
 

https://goo.gl/forms/ENUg1d8vvghBGj9z1

