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Maus tratos à criança
Mau trato à criança é o abuso e negligência que ocorre em
crianças menores de 18 anos. Ele inclui todos os tipos de violência
física e ou mau trato emocional, abuso sexual, negligência e
exploração comercial ou outra, o que resulta em danos reais ou
potenciais à saúde da criança, a sobrevivência, desenvolvimento
ou dignidade no contexto de uma relação de responsabilidade,
confiança ou poder. Exposição à violência por parceiro íntimo,
também é, por vezes, incluído como forma de mau trato à criança.
Leia mais

Quedas
A queda é definida como um evento que resulta em uma
pessoa que vem para descansar, inadvertidamente, no chão,
piso ou nível inferior. Lesões relacionadas a quedas podem ser
fatais ou não fatais1, embora a maioria não seja fatal. Das
crianças na República Popular da China, por exemplo, para
cada morte devido à queda, há 4 casos de incapacidade
permanente, 13 casos que requerem internação hospitalar por
mais de 10 dias, 24 casos que necessitam de hospitalização por
1-9 dias e 690 casos buscam por cuidados médicos ou faltam ao
trabalho/escola.
Leia mais

Fazendo Sistemas de Saúde Séries de Trabalho
O documento de trabalho "Making Health Systems
Work" foi concebido para tornar o pensamento atual
e real experiência em diferentes aspectos dos
sistemas de saúde disponíveis em um formato simples
e conciso para os ocupados tomadores de decisões.
Os trabalhos estão disponíveis em cópia impressa e
no site da OMS.
Saiba mais

Aumentar o acesso aos trabalhadores de saúde em
áreas remotas e rurais, através da retenção
melhorada
Globalmente, cerca de metade da população vive em
áreas rurais, mas menos de 38% dos enfermeiros e
menos de 25% dos médicos trabalham lá. Enquanto
obter e manter profissionais de saúde em áreas rurais e
remotas é um desafio para todos os países, a situação é
pior nos 57 países que têm escassez absoluta de
trabalhadores de saúde.
Após um longo ano de esforço consultivo, este
documento propõe dezesseis recomendações baseadas
em evidencias sobre como melhorar o recrutamento e
retenção de profissionais de saúde em áreas carentes.
Ele também oferece um guia apara os formuladores de
políticas para escolher as intervenções mais adequadas
e, para implementar, monitorar e avaliar o seu impacto
ao longo do tempo.
Clique aqui para baixar a publicação

E VE NT O
VIII Conferência Européia de
Educadores Enfermeiros
Lisboa, Portugal, 6 - 9 de outubro
de 2010
Tema:
Educação em Enfermagem Avançada:
Pesquisa, Qualidade e Inovação
Saiba mais

O boletim da Rede Global do Centro Colaborador da Organização Mundial da Saúde para Desenvolvimento em Enfermagem e
Obstetrícia objetiva a disseminação de informação sobre Saúde, Enfermagem & Obstetrícia para membros e público em geral.
Secretária Geral da Rede Global: Isabel Amélia Costa Mendes
Coordenadora Executiva: Carla Aparecida Arena Ventura
Editor: Murilo Alves Zacareli

