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SOCIEDADE AMERICANA DE EXECUTIVOS DA
ASSOCIAÇÃO (ASAE) ANUNCIA OS VENCEDORES DO
PRÉMIO POWER OF A 2021
Conselho Mundial de Terapeutas Enterostomais ®, Westford, MA,
ganha o prémio de prata pelo seu programa O Projeto de Geminação
WCET® NNGF®
A ASAE anunciou esta semana os vencedores dos Prémios Power of A
2021, criados para celebrar e promover as inestimáveis contribuições
que as associações fazem para a América e para o mundo.
Os vencedores foram selecionados pelo Comité de Avaliação dos
Prémios ASAE. Este ano, a comissão recebeu 118 candidaturas
repartidas entre cinco categorias de prémios: O Poder da Advocacia; O
Poder da Indústria/Profissional; O Poder do Desenvolvimento Global; O
Poder da Diversidade e Inclusão; e O Poder do Apoio e Envolvimento
Comunitário.
"Parabéns aos vencedores dos Prémios Power of A deste ano, que
continuam a exemplificar o impacto indelével que as associações
têm não só nas indústrias e profissões que representam, mas na
sociedade em geral", disse Barry Pilson, CAE, 2021 Presidente do
Comité de Julgamento dos Prémios Power of A. "Tendo em conta os
desafios relacionados com a pandemia que as associações enfrentaram
durante o ano passado, é incrível ver inúmeros casos de associações
a ultrapassarem a sua missão quotidiana de mudar o mundo. É uma
evidência para a nossa comunidade e estamos muito orgulhosos de
este ano destacar todas estas iniciativas premiadas"
O World Council of Enterostomal Therapists®, Westford, MA, tem
a honra de anunciar que ganhou um prémio de prata pelo seu
programa, "The WCET® NNGF® Twinning Project".
Os Projetos de Geminação da WCET® Norma N Gill Foundation®
(NNGF®) foram estabelecidos em 1999 para aumentar a sensibilização
para as diferenças entre países desenvolvidos e países emergentes.
Ao estabelecer e fomentar ligações entre Enfermeiros de Terapia
Enterostomal em países desenvolvidos e enfermeiros registados em
países emergentes, o objetivo dos Projetos de Geminação NNGF® é
promover e desenvolver a especialidade de Enfermagem em Terapia
Enterostomal em todo o mundo.
Um dos objetivos do Comité WCET® NNGF® é o de angariar fundos
para poder apoiar financeiramente estes programas. Esta missão
é supervisionada pelo Comité de Educação da WCET®, no que diz
respeito aos seus conhecimentos e aptidões em matéria de feridas,
ostomia e cuidados de continência.
Um exemplo precoce de um projeto de geminação bem sucedido é o
desenvolvido entre a China e Hong Kong. Em 2000, havia apenas duas
enfermeiras ET na China Continental. Com o apoio da associação ET
Hong Kong e o apoio da WCET®, como resultado direto do Projeto de
Geminação China-Hong Kong, foram desenvolvidos seis programas
de Enfermagem ET com programas adicionais para obter, em breve,
o reconhecimento da WCET. Desde de 2012 existem mais de 400

enfermeiros ET formados na China. Atualmente, existem 13 programas
ETNEP WCET® reconhecidos pela WCET®. O empenho e dedicação
dos professores e tutores que partilharam os seus conhecimentos e
experiência merecem o nosso respeito e gratidão. ™Muitos outros
projetos de geminação estão em curso em África. Mesmo durante a
pandemia de COVID-19, a WCET® tem continuado a apoiar projetos de
geminação em zonas do mundo deficientemente cobertas.
Através do Projeto de Geminação WCET®, são diminuídas as barreiras
financeiras e linguísticas para que os enfermeiros aprendam o
conhecimento especializado de que precisam para prestar melhores
cuidados no seu próprio país.

O Círculo de Norma é um novo programa
da WCET® que irá honrar um grupo de elite
dedicado a suportar o trabalho de Norma N.
Gill. Os esforços de Norma para melhorar a
vida dos pacientes com ostomia continuam
nos dias de hoje, mesmo 100 anos após o
seu nascimento. O seu exemplo em fazer
a diferença, levou ao desenvolvimento de cuidados de ostomia
especializados e a melhores resultados para pacientes em todo
o mundo. Norma foi uma pessoa notável e juntos podemos dar
continuidade aos seus esforços. Cada paciente merece uma
enfermeira de ostomia especialmente treinada para o ajudar a viver
melhor a sua vida com uma ostomia. Juntos podemos fazer com
que isto aconteça.
Os membros fundadores do Círculo de Norma serão reconhecidos
pela sua contribuição inicial de £200. Todos os anos, para honrar
o trabalho de Norma, a adesão ao Círculo de Norma pode ser
mantido com um donativo adicional de £100. Como uma pedra
atirada à água, as ondulações continuam a expandir-se num
padrão sem fim. Norma trabalhou para satisfazer a crescente
necessidade dos pacientes com ostomia em terem acesso a
cuidados especializados. Essa necessidade tem crescido e continua
a crescer em todo o mundo. Agora é a nossa oportunidade de
contribuir e de dar continuidade à missão de Norma. Os fundos
gerados irão apoiar uma dotação para bolsas de estudo WCET®,
programas de liderança WCET®, assim como projetos especiais.
Os membros do Círculo de Norma serão reconhecidos com os seus
nomes e fotografias na Revista e no próximo congresso bienal. A
adesão ao Círculo de Norma está aberto a todos os membros da
WCET®, incluindo membros da indústria e qualquer pessoa que
apoie a missão da WCET®. As organizações de enfermagem e os
grupos UOAA podem considerar honrar um excelente enfermeiro
WOC com a sua inscrição no Círculo de Norma.
Para fazer o seu donativo e assim tornar-se membro do Círculo de
Norma, vá ao website wcetn.org WCET®.
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