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Padrões globais para a formação inicial de enfermeiros e
parteiras profissionais
OMS Europa
Enfermeiras e parteiras constituem a maioria dos profissionais de
saúde na Europa e, portanto, desempenham um papel fundamental
na entrega bem sucedida de serviços de saúde.
Em linha com a crescente crise internacional de força de trabalho de
saúde, a Região Européia da OMS enfrenta atualmente uma grave
escassez de jovens enfermeiras e parteiras bem qualificadas.

Para salvaguardar o futuro dos profissionais de saúde e o fornecimento de cuidados de saúde de alta
qualidade, devem ser tomadas medidas para assegurar que a enfermagem e obstetrícia sejam vistas
como atraentes opções de carreira.
Enfermeiras e parteiras devem ter uma sólida educação baseada em evidencias que lhes permita
satisfazer as diferentes necessidades de uma população pelo trabalho, por conta própria e em
equipes com outros profissionais. Além disso, seu trabalho necessita de uma avaliação sistemática
para mostrar a sua eficiência e eficácia e eles precisam estar envolvidos no processo decisório da
política de saúde.
Clique aqui para baixar a publicação
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Alimentação de lactentes e crianças
Todo lactente e criança tem o direito à uma
boa nutrição de acordo com a Convenção
sobre os Direitos da Criança. No entanto,
poucas crianças recebem alimentos
complementares nutricionalmente
adequados e seguros, em muitos países,
apenas um terço das crianças amamentadas
entre 6-23 meses de idade preenchem
critérios de diversidade alimentar e a
freqüência de alimentação que são
apropriadas para sua idade.
Leia mais

OPAS, COHRED Lança Novo Recurso na
Web para Pesquisa em Saúde nas Américas
A Organização Pan-Americana de Saúde
(OPAS) e o Conselho de Pesquisa em Saúde
para o Desenvolvimento (COHRED) lançou
hoje um novo “Américas” componente
regional de HRWeb, um web site global que
fornece informações e ferramentas para
ajudar os países e os indivíduos gerenciar e
participar de forma mais eficaz em sistemas
nacionais de pesquisas em saúde.
Saiba mais
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