CENTRO CLÍNICO CHAMPALIMAUD

1º CURSO AVANÇADO
DE ENFERMAGEM
ONCOLÓGICA

18 - 20
fevereiro 2019
Lisboa
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Organização:

Fundação Champalimaud
Centro Champalimaud, Lisboa

Acreditado por:

1º Curso Avançado de

O

Centro

Clínico

Champalimaud

(CCC),

enquanto

Enfermagem Oncológica

instituição prestadora de cuidados na área da oncologia e
centro privilegiado de aprendizagem, com profissionais de
enfermagem peritos nesta área do conhecimento, promove
o 1º Curso Avançado de Enfermagem Oncológica, com o
objetivo de contribuir para o desenvolvimento profissional
dos enfermeiros.

Destinatários

O curso destina-se a enfermeiros com mais de 2 anos de
experiência, a exercer funções na área da Oncologia. O
modelo de organização do CCC - estruturado em
Unidades Multidisciplinares de Patologia e Unidades de
Intervenção - cobre todo o processo de doença, desde o
diagnóstico até ao fim de vida, e será a base dos
conteúdos formativos.

Objetivos gerais

- Favorecer o desenvolvimento profissional dos enfermeiros
que desempenhem funções na área da oncologia;
- Promover a reflexão sobre o exercício profissional na
enfermagem oncológica.

Objetivos específicos

- Discutir práticas de cuidados de enfermagem na área da
oncologia, em contexto de cuidados de saúde primários e
secundários;
- Refletir sobre a melhoria dos cuidados de enfermagem e
no seu rigor técnico e científico;
- Apresentar evidências dos procedimentos de intervenção
terapêutica, promovendo os processos de readaptação do
doente/família e a satisfação das necessidades humanas
fundamentais;
- Reconhecer o valor das intervenções interdependentes
de enfermagem e o seu contributo para minimizar o
impacto negativo provocado pela doença.

Comissão organizadora

Enf.ª Alexandra Belchior, Enf.ª Emília Rito, Enf.ª Patrícia
Cortez, Enf.ª Susana Pedro

Programa • 18 de fev.

8h30 Registo
9h00 - 09h30
Apresentação
9h30 - 10h30
Epidemiologia e prevenção
10h30 - 11h00
Direitos do doente oncológico
11h00 - 11h30 Intervalo
11h30 - 13h00
Conceitos genéricos em oncologia
13h00 - 14h00 Almoço
14h00 - 16h00
Tratamento de Quimioterapia
16h00 - 17h00
Tratamento de Radioterapia
17h00 - 17h30 Coffee Break

Programa • 19 de fev.

9h00 - 11h00
Workshop 1: Controlo sintomático
11h00 - 11h30 Intervalo
11h30 - 13h00
Workshop 2: Cuidados paliativos
13h00 - 14h00 Almoço
14h00 - 17h00
Workshop 3: Emergências em oncologia
17h00 - 17h30 Coffee Break

Programa • 20 de fev.

9h00 - 11h00
Workshop 1: Comunicação

nas diversas fases do

processo de doença oncológica
11h00 - 11h30 Intervalo
11h30 - 13h00
Morte e luto
13h00 - 14h00 Almoço
14h00 - 14h30
Teste de avaliação
14h30 - 16h30
Workshop 2: Auto-imagem - Tatuagens e estética
Workshop 3: Sexualidade
17h00 - 17h30 Coffee Break
1º Curso Avançado de Enfermagem Oncológica:
- Limitado a 20 vagas;
- 18h de formação distribuidos por 3 dias de curso;
- € 125 de inscrição (refeições incluídas);
- Formadores especializados (enfermeiros do CCC e
enfermeiros convidados);
- Acreditado pela Ordem dos Enfermeiros.
Condições de candidatura:
- Enfermeiros com mais de 2 anos de experiência, a
exercer funções na área da Oncologia.
Enviar candidatura (CV) para:
formacao.enfermagem@fundacaochampalimaud.pt

Centro Champalimaud
Av. de Brasília
1400-038, Lisboa, Portugal
(T) +351 210 480 200
www.fchampalimaud.org

Inscrições
abertas
até
1 de
fevereiro

