INSCRIÇÃO

DESTINATÁRIOS
Enfermeiros, ou outros profissionais
de saúde com interesse nesta temá-

tica.

DURAÇÃO
Cada workshop tem a duração de 4

Inclui participação na sessão, certificado de presença e material didático.
INVESTIMENTO
Sócios APE: 25 Euros
Não sócios: 30 Euros

WORKSHOP
SEGURANÇA NA PREPARAÇÃO E
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICA-

As inscrições encontram-se limitadas à capacidade da sala ( 20 lugares) e sujeitas a pagamento
antecipado, até três dias antes do workshop.

MENTOS
Tornar Fácil uma Atividade Complexa

Horas
O pagamento efectua-se por transferência bancá-

FORMADORA

ria para o Novo Banco,
IBAN: PT50 0007 0000 0007 1947 9082 3

Luísa Caldas (enfermeira)
Inscreva-se já em:
http://www.sgqsaude.com/news/inscricao/
http://www.apenfermeiros.pt
Se deseja informação adicional por favor contacte-nos em:

http://www.sgqsaude.com/contactos

/

Local:
Associação Portuguesa de Enfermeiros
Estrada do Paço do Lumiar, 57 – B
1600-543 Lisboa

ORGANIZAÇÃO

Clique aqui para ver o mapa

FUNDAMENTAÇÃO
A par das tecnologias, os medicamentos são
atualmente uma parte fundamental do tratamento dos doentes, exigindo conhecimentos e
competências específicas, relacionados com os
fármacos e também com os riscos associados
ao processo de administração, pois algumas
falhas podem conduzir a eventos adversos
graves, como lesões permanentes ou até a
morte.
Neste âmbito, sabemos que há cuidados gerais que se aplicam a todo o tipo de Fármacos, mas dentro destes, há uns em particular
que possuem risco aumentado de provocar
dano significativo ao doente em consequência de falhas no seu processo de utilização,
conhecidos como medicamentos de alerta
máximo ou alto risco, com os quais devemos ter uma atenção acrescida.
Mas a nossa prática profissional, também
nos acresce inquietação perante o número
crescente de medicamentos LASA ou medicamentos com nome ortográfico e/ou
fonético e/ou aspeto semelhante, os
quais podem ser confundidos uns com os
outros, originando trocas.

OBJETIVOS

PROGRAMA
A administração de medicamentos como parte

Conhecer os riscos associados à administração de medicamentos;
Identificar medicamentos de Alerta Máximo / Alto Risco e LASA;
Conhecer estratégias para a diminuição do
risco associado à administração de medicamentos

integrante do tratamento e dos cuidados ao doente:
Fases e principais riscos associados ao
processo
Princípios gerais e vias de administração
Regras de segurança na preparação e administração de medicamentos:
Validação da prescrição
Doente certo/medicamento certo
Os “5 certos” da administração dos medicamentos
Cuidados de assepsia
Medicamentos de Alerta Máximo / Alto Risco e
LASA – definições, listas e cuidados gerais
Medicamentos de Alto Risco – cuidados
específicos
Perigos relacionados com os Medicamentos com nome ortográfico e/ou fonético
e/ou aspeto semelhantes, ou Medicamen-

Por outro lado, sendo os enfermeiros os
profissionais de saúde com maior intervenção no processo de medicação, considera-se essencial que conheçam os
riscos associados à utilização dos medicamentos, reforçar as boas práticas e
dotá-los das ferramentas que lhes permitam prestar cuidados seguros nesta
área.

tos Look-Alike e Sound-Alike (LASA)
Estratégias de prevenção do erro e da falha as-

sociada à preparação e administração de medicamentos de Alto Risco específicos:
Técnica de Dupla confirmação
Interrupções e “Turn back”

METODOLOGIA
Método ativo; expositivo; discussão orientada

