PROJETO: 2018-1-BE02-KA203-046861

DEMOPHAC –

DEVELOPMENT OF A MODEL FOR NURSES’ ROLE IN
INTERPROFESSIONAL PHARMACEUTICAL CARE

Período de execução: 1 de setembro de 2018 a 31 de agosto de 2021
Investimento total elegível: 316 194,01 €
Contribuição EU: 316 194,01 €
Organizações participantes:
- Universiteit Antwerpen – COORDENADOR - BÉLGICA
- Hogskolen I Innlandet - NORUEGA
- University St Kliment Ohridski Bitola - REPÚBLICA DA MACEDÓNIA
- Univerzita Karlova - REPÚBLICA CHECA
- ANASTE - Associazione Nazionale Strutture per la Terza Età - ITÁLIA
- Martin-Luther Universitaet Halle-Wittenberg - ALEMANHA
- Escola Superior de Enfermagem de Coimbra - PORTUGAL
- Univerza Na Primorskem Univerzita Del Litorale - ESLOVÉNIA
- Slovenska Zdravotnicka Univerzita V Bratislave - ESLOVÁQUIA
- Swansea University - REINO UNIDO
- Universty of Peloponnese - GRÉCIA
- Pécsi Tudományegyetem – University of Pécs - HUNGRIA
- Stichting Hogeschool Utrecht - HOLANDA
- Universidad de Alicante - ESPANHA
Síntese do projeto:
Os enfermeiros têm tarefas claras e determinadas na preparação/administração de medicamentos. A função do enfermeiro
no cuidado farmarcoterapêutico (PC) interprofissional não é claramente descrito em termos de tarefas e responsabilidades
que, transcendem a habilidade técnica de enfermagem. Além disso, há diferenças nessa função entre os países europeus.
Prescrever medicamentos é a diferença mais visível. A falta de consensos sobre tarefas/responsabilidades tem muitas
implicações no desempenho dos enfermeiros a nível europeu e até mundial.
O projeto DeMoPhaC tem como objetivos: (1) Desenvolvimento de um modelo da função do enfermeiro no PC no seio de
uma equipa interprofissional; (2) Descrever as competências necessárias para os enfermeiros desempenharem o seu função
no PC interprofissional; (3) O desenvolvimento de uma avaliação para avaliar essas competências e permitir o benchmarking;
(4) Disseminação dos resultados do projeto para permitir que os profissionais de saúde, estudantes e educadores, além da
equipa do projeto, beneficiem dos resultados do projeto e atinjam os objetivos gerais de forma a aumentar a transparência
e a igualdade no PC dos enfermeiros; (5) Fortalecer uma rede europeia para promover a qualidade da educação, pesquisa,
prática e política em PC de enfermagem; (6) Envolvimento intensivo do aluno no desenvolvimento da política de
enfermagem, pesquisa de cooperação interprofissional e internacionalização, porque garantir que a educação e a pesquisa
reforcem e reforcem mutuamente o função das instituições em seus ambientes locais/regionais.
O projeto DeMoPhaC insere estudantes de enfermagem num projeto internacional que combina pesquisa, educação, prática
e política contribuindo para estimular o seu crescimento pessoal e profissional e criando oportunidades para as suas futuras
carreiras.
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