Informação à Imprensa

1º Congresso Enfermagem de Urgência do Hospital Pedro Hispano, 5 e 6 de abril, no
Auditório de Lavra
Nuna iniciativa inédita na Unidade Local de Saúde de Matosinhos, o 1º Congresso de
Enfermagem de Urgência do Hospital Pedro Hispano vai decorrer nos próximos dias 5 e 6
de Abril, no Auditório de Lavra.
Organizado pela Need2Preserve (Associação para a Promoção do Conhecimento em
Enfermagem), este primeiro encontro vai abordar, através de diferentes painéis, temas
fundamentais à prestação de cuidados num Serviço de Urgência, tendo como ponto de
partida a troca de experiências e a partilha de conhecimentos.
O programa tem início com um tema que dará o mote a este primeiro encontro. ”O meu SU
é assim…Enfermeiros pelo Mundo” convida à partilha da experiência individual de
trabalho em Serviços de Urgência de diferentes países e continentes, seja Inglaterra ou
Portugal, passando por África ou pela Arábia.
Depois desta abordagem que pretende mostrar as diferentes perspetivas e expectativas
sobre o exercício da Enfermagem nos dias de hoje, o programa reúne temas que preocupam
o desempenho e a resposta na prestação de cuidados neste serviço, como por exemplo “A
infeção no SU: que desafios?”, “Morrer no SU”, “Equipas de Alto Rendimento”, a
análise de “Casos Clínicos” e ainda as situações de catástrofe “E quando são muitos?
Experiência multivítimas”, com a referência a situações trágicas desde o Terramoto de
1755 até à atualidade, passando pela experiência de socorro em desastres naturais na Ilha
Madeira.
A Need2Preserve é a Associação para a Promoção do Conhecimento em Enfermagem,
criada pela equipa de Enfermagem do Serviço de Urgência do Hospital Pedro Hispano,
integrado na ULSM, e que tem como objetivo principal dinamizar e promover a troca de ideias
e de conhecimentos entre os enfermeiros.
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