PROJETO: 2018-1-PT01-KA203-047453

INOVSAFECARE - EDUCATING STUDENTS FOR INNOVATIVE INFECTION
PREVENTION AND CONTROL PRACTICES IN
HEALTHCARE SETTINGS
Período de execução: 1 de setembro de 2018 a 31 de agosto de 2021
Investimento total elegível: 337 690,00 €
Contribuição EU: 337 690,00 €
Organizações participantes:
- Escola Superior de Enfermagem de Coimbra – COORDENADOR - PORTUGAL
- Universidade de Salamanca - ESPANHA
- Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie - POLÓNIA
- Savonia - AMMATTIKORKEAKOULU OY - FINLÂNDIA
- Instituto Politécnico de Santarém - PORTUGAL
Síntese do projeto:
O projeto InovSafeCare visa criar um método pedagógico para os estudantes de enfermagem, no âmbito da prevenção e
controlo de infeções associadas aos cuidados de saúde (IACS), através da introdução e implementação do Modelo
InovSafeCare durante a sua formação académica.
O modelo InovSafeCare ajudará os estudantes de enfermagem no desenvolvimento de competências no controlo e
prevenção de IACS, através da estimulação do pensamento crítico e da tomada de decisão, promovendo-lhes as
competências necessárias para o planeamento, implementação e avaliação dos cuidados de enfermagem, que são sensíveis
aos desafios societais, garantindo que os cuidados fornecidos são seguros, eficazes e de elevada qualidade. Este modelo
pedagógico inovador, também contribuirá para o desenvolvimento de um espírito criativo e empreendedor dos jovens
estudantes de enfermagem, estimulando-os a analisar as realidades atuais dos contextos clínicos onde ocorre a sua formação
e a conceber soluções inovadoras na área do controlo e prevenção de IACS.
Reconhecendo a necessidade urgente de intervenção na área da prevenção e controlo de IACS, os objetivos do projeto são:
desenvolver o modelo InovSafeCare; instruir os estudantes de enfermagem, professores, profissionais de saúde e mentores,
sobre como implementar o modelo InovSafeCare; fomentar as habilidades empreendedoras dos estudantes de enfermagem,
capacitando-os a conceituar soluções inovadoras que enfrentam desafios no campo da prevenção, controlo e resistência
antimicrobiana das IACS; desenvolver redes de colaboração entre instituições de ensino superior, instituições de saúde e
empresas tecnológicas nacionais para apoiar a expansão e implementação do Modelo InovSafeCare, bem como apoiar o
desenvolvimento de soluções inovadoras projetadas por estudantes de enfermagem; criar condições para a continuidade do
projeto, através da disseminação do Modelo InovSafeCare e do envolvimento de estudantes, professores, profissionais de
saúde, cidadãos e comunidades de outros países.
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