Do Presidente e do Presidente eleito

Adeus 2021
Como referência Ayello EA and Chabal LO. Goodbye 2021. WCET® Journal 2021;41(4):8-9
Mais um ano em que o mundo aprendeu a lidar com a COVID
está a terminar. Os enfermeiros em todo o lado têm vindo a
aceitar o ritmo cansativo de trabalhar longas horas com tantos
doentes e doentes moribundos. As perturbações e mudanças
na forma como os cuidados estão a ser prestados continuam.
Através deles, todos os enfermeiros continuam a mostrar ao
mundo o que fazemos melhor; demonstram compaixão pelas
pessoas e usam a nossa criatividade e engenho para fornecer
aos nossos pacientes cuidados baseados em provas. Lemos os
relatos que submeteu à revista bullETin com grande interesse
e orgulho. Obrigado por ter tido tempo para os enviar para nós.
Ao despedirmo-nos de 2021, refletimos sobre todos os eventos
da WCET®. Tem sido um ano e tanto. Começámos o ano com
uma empresa de gestão e terminámos com a nossa nova
empresa - a McKenna Management. Esta incrível equipa
de profissionais interveio tão rapidamente, trazendo novas
perspetivas e ideias. Obrigado a todos e especialmente à Susan
Barber por manter o WCET® em movimento. Infelizmente, Dee
Waugh decidiu renunciar ao seu cargo de voluntária como
Coordenadora de Congressos e Reuniões da WCET®. Dee fez um
trabalho incrível e agradecemos-lhe por tudo o que contribuiu
dentro da sua função durante muitos anos, tornando os
congressos WCET ® tão bem sucedidos., Alison Crawshaw
está agradecida, concordando em aceitar esta importante
posição. Acreditamos que a nova estrutura, ao ter um Painel
Consultivo de Congressos e Reuniões do qual Alison servirá
como Presidente, continuará a proporcionar consistência no
planeamento do nosso Congresso bienal.
Obrigado à Tesoureira Diana Gallagher, bem como ao nosso
contador e contabilista por manter as nossas finanças em
ordem. Os comités da WCET® têm estado ocupados. Obrigado
a Yajuen (Julie) Weng e ao Comité de Educação pelos enormes
esforços que resultaram em vários webinars. Mais uma vez,
agradecemos o apoio dos nossos patrocinadores da indústria,
incluindo a Coloplast relativamente ao Webinar WCET® Norma
N Gill Day ® de Junho, bem como a Hollister em relação so
Webinar sobre Saúde da Pele em Ostomia, de 22 de Setembro
a 21 de Outubro. A WCET® está também grata a todos os nossos
distintos oradores que dedicaram o seu tempo a partilhar os
seus conhecimentos com todos nós. O nosso webinar sobre
Tratamento de Feridas abriu em 18 de Novembro e termina em
18 de Dezembro. Outros estão planeados para o início de 2022,
por isso mantenha-se atento.
O Comité WCET® NNGF® sob a liderança de Aihua (Alice) Chen
reuniu-se virtualmente várias vezes e forneceu um cartaz
para que os enfermeiros utilizem na educação de outras
pessoas sobre os enfermeiros WCET ®. Assinalamos a sua
criação do Círculo de Norma e agradecemos a todos os que já
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contribuíram; ainda há tempo para se tornar membro fundador.
A WCET® tem vindo a colaborar com a WOCN® para planear o
nosso próximo Congresso bienal a realizar em Fort Worth, Texas
USA. Será o nosso segundo Congresso conjunto (o primeiro foi
em 2010) com os nossos colegas americanos. Esperamos ver
muitos de vós neste congresso, em pessoa ou virtualmente.
Por favor, consulte o nosso website para mais detalhes sobre
datas para taxas de inscrição antecipada, informação sobre
o Congresso e bolsas de viagem do Congresso. Obrigado
aos membros da WCET® que têm trabalhado diligentemente
com a WOCN® Society para planear este Congresso, incluindo
Denise Hibbert, Laurent Chabal, Alison Crawshaw, Dee Waugh,
Elizabeth Ayello e Karen Hill (Mc Kenna).
Obrigado aos nossos Parceiros da Revista Sustaining Journal:
Calmoseptina, Coloplast, Dansac, Hollister e Welland. O
seu apoio é muito apreciado. Agradecemos calorosamente
também aos nossos parceiros de tradução: Coloplast para a
tradução Chinesa da Revista e Calmoseptine para as versões
Portuguesa e Espanhola. Sem o seu apoio financeiro não
poderíamos publicar a Revista WCET ® em cinco línguas,
utilizando tradutores profissionais. Também continuamos a
estar gratos a Gulnaz Tariq, Hiske Smart e ao IIWCG por terem a
Revista WCET® como seu jornal oficial.
Temos o prazer de informar que, de acordo com o nosso
plano estratégico, foi submetido em Outubro um pedido à
Biblioteca Nacional de Medicina (NLM), na esperança de que
a Revista WCET® obtenha a indexação Medline. A editora Greg
Paull, a editora Jenny Prentice, Melissa Striharsky (McKenna)
e Elizabeth Ayello agradecem os seus esforços colectivos. A
NLM está atualmente a rever a nossa candidatura, através das
versões eletrónicas da revista no nosso website. Estamos certos
de que se juntará a nós na previsão de um resultado positivo.
Obrigado, Susan Stelton, por ser a nossa representante no
NPIAP. A WCET ® continua a alargar as nossas relações com
outras organizações através de Memorandos de Entendimento
(MOU, relativos a ETNEPs/REPs ou a outras associações
internacionais relacionadas. Isto aumenta a nossa visibilidade
e oportunidades de trabalhar em projectos conjuntos. Os MOU
recentemente assinados incluem o Wound Con e o ISTAP.
Boas notícias, a Austrália está mais uma vez a permitir voos
para o seu país. Esperamos que isto signifique que será
reduzido o longo tempo de espera para o envio da versão
inglesa da Revista WCET®. Por favor, certifique-se de que os
seus dados pessoais estão atualizados no seu perfil de membro
WCET® online, uma vez que o endereço registado é utilizado
para enviar esta cópia em versão impressa. Obrigado pela sua

compreensão destes atrasos durante os tempos de COVID.
Como sempre, a versão eletrónica da revista é publicada no
website da WCET®.
À medida que 2021 se aproxima do fim, desejamos a todos
vós que possam ter celebrações de fim de ano felizes e
maravilhosas. Esperamos que 2022 traga um fim a esta
pandemia, os mantenha a todos a salvo e nos proporcione a
possibilidade de nos vermos uns aos outros no Congresso em
Fort Worth, Texas USA.
Sinceramente,
Elizabeth e Laurent
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