NÚCLEOS REGIONAIS
Atualmente a Estomaterapia em Portugal vive um período de mudança com a
implementação de estratégias clinicas e organizacionais profundas. A disparidade
de procedimentos a nível nacional leva-nos a prever dificuldades variadas para a
Pessoa ostomizada e para os profissionais de saúde nas diferentes regiões do
país.
No sentido de desenvolver a Estomaterapia de uma forma global e em parceria
com os enfermeiros que prestam cuidados a Pessoas com ostomia, a APECE
reconhece a necessidade de implementar uma estratégia de proximidade em
áreas do país menos cobertas por enfermeiros com experiencia e formação em
Estomaterapia.
Objetivos
Conhecer a realidade assistencial em Estomaterapia nas diferentes regiões.
Identificar acessibilidade aos cuidados em Estomaterapia nas diferentes regiões.
Avaliar a acessibilidade aos materiais de ostomia (respiratórias, eliminação e
alimentação) nas diferentes regiões.
Acompanhar o processo de implementação das normas da Direção Geral de Saúde nos
diferentes contextos regionais.
Identificar necessidades formativas a nível regional.
Desenvolver atividades formativas a nível regional.
Implementar reuniões para reunir consensos sobre determinado tema.
Garantir o direito de participação promovendo espaços de discussão e partilha a todos
enfermeiros da área da estomaterapia, apesar da dispersão geográfica dos mesmos.

A interligação dos núcleos com a direcção da Associação e as actividades
regionais a desenvolver nos diferentes distritos ficarão a cargo dos órgãos sociais
com maior proximidade geográfica, considerando-se para tal a necessidade de
eventuais deslocações dos respectivos órgãos sociais aos núcleos regionais.
Assim propõe-se a criação de 4 núcleos regionais organizados por – NORTECENTRO - SUL - ILHAS
PARTICIPE, junte-se ao projeto, ajude a promover e apoiar iniciativas de carácter
educativo, técnico, científico, investigacional, cultural e ético no âmbito da
estomaterapia e a fomentar o intercâmbio entre os profissionais.
Requisitos: Ter interesse na área da estomaterapia; Ser sócio da APECE.
Preencha a FICHA DE INSCRIÇÃO e remeta para o email
associação@estomaterapia-apece.pt

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA NÚCLEOS REGIONAIS

NOME __________________________________________________________________________
LOCAL DE TRABALHO_________________________________________________________________
EXERCE FUNÇÕES NA ÁREA DA ESTOMATERAPIA?

SIM

NÃO

SE SIM HÁ QUANTOS ANOS?___________________________________________________________
FORMAÇÃO NA AÉREA DAS ESTOMATERAPIA:

SIM

NÃO

SE SIM HÁ QUAL?__________________________________________________________________
CONTACTO TELEFÓNICO__________________EMAIL_________________________________________
QUAL O DISTRITO A QUE PERTENCE_______________________________________________________

O QUE GOSTARIA DE DESENVOLVER COM O APOIO DOS NÚCLEOS REGIONAIS
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

