Unidade Curricular Ensino clínico II - Enfermagem em Cuid. de Saúde Pri. Maternoinfantil e Juvenil
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Resultados da aprendizagem e competências

Este documento só tem validade académica depois de autenticado, em todas as suas folhas, com o selo a óleo da Instituição.

No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. Desenvolver competências instrumentais e relacionais e sistémicas para a prestação de cuidados à mulher, grávida, criança e jovem
2. Identificar, planear, realizar e avaliar cuidados de enfermagem à grávida/casal nas consultas de vigilância de gravidez.
3. Realizar consulta de enfermagem no âmbito de planeamento familiar, cumprindo as orientações da Direcção Geral de Saúde.
4. Prestar cuidados de enfermagem à Criança e Adolescente de forma a promover um bom crescimento e desenvolvimento, cumprindo as orientações do Programa
Nacional de Saude Infantil e Juvenil
5. Pretende-se que o aluno no fim do estágio seja capaz de prestar cuidados de enfermagem à criança e família.

Pré-requisitos
Antes da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
Não tem

Conteúdo da unidade curricular
Fundamentos e princípios técnicos-científicos-relacionais da prática de enfermagem de saúde infantil e pediátrica; saúde materna e obstetrica e ginecológica.

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
1. Competências cognitivas, instrumentais e relacionais,
2. Consulta de enfermagem à mulher , grávida e puérpera
- Intervenções de enfermagem autónomas e interdependentes
3. Consulta de enfermagem à criança e jovem de acordo com o desenvolvimento psicoomotor
- Intervenções de enfermagem autónomas e interdependentes
4. Legislação e programas direcionadas à Mulher, criança/jovem, grávida e puérpera
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1. DGS(2015). Programa Nacional de Saúde Reprodutiva: saúde sexual e reprodutiva, disponível em http: //www. saudereprodutiva. dgs. pt/home. aspx
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4. Hockenberry, M. J. ; Winkelstein, W. (2011). Wong Fundamentos de enfermagem pediátrica. Rio de janeiro: Elsevier

Métodos de ensino e de aprendizagem
Demonstração prática de procedimentos Reflexão crítico-reflexiva; Trabalho de Equipa Reuniões entre aluno-professor-tutor Supervisão pedagógica Partilha de
experiências

Alternativas de avaliação
- Avaliação continua - (Ordinário, Trabalhador) (Final)
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