Do Presidente e do Presidente eleito

2021 Um ano de aprendizagem
Como referência Ayello EA and Chabal LO. 2021 Um ano de aprendizagem. Revista WCET® 2021;41(3):12

Acreditamos que este tem sido mais um ano de adaptação à medida
que o mundo luta com as novas estirpes do COVID-19. De uma
perspetiva social e de cuidados de saúde, estamos numa trajetória
de aprendizagem contínua à medida que procuramos encontrar
novas formas de cuidar dos pacientes com COVID-19, bem como
apoiar a força de trabalho da saúde para resistir aos efeitos colaterais
associados. Isto inclui a utilização de diferentes formatos de
aprendizagem para permitir que os trabalhadores da linha da frente
possam continuar a aprender.
Existem várias definições de aprendizagem. Acreditamos que
é comum a estas definições que a aprendizagem seja entendida
como um processo pelo qual uma pessoa adquire conhecimentos,
competências, comportamentos, ou mesmo uma nova compreensão,
perspetivas, valores ou atitudes. As pessoas têm diversos estilos
de aprendizagem, os quais precisam de ser considerados no
desenvolvimento de programas educacionais ou conferências.
A WCET® está a ser criativa na procura de formas de, em 2021,
proporcionar oportunidades de aprendizagem aos nossos membros.
O Comité da Educação sob a liderança de Yajuan (Julie) Weng
desenvolveu vários webinars interessantes. O primeiro abrirá em
22 de Setembro e encerrará em 21 de Outubro. Este programa de
meio dia oferece oportunidades para explorar diferentes aspetos
da nossa prática especializada, todos eles centrados em torno da
pele. Agradecemos à Hollister® pelo seu patrocínio, o qual permite
o livre acesso aos membros da WCET®. Informe os seus colegas que
ainda não são membros da WCET® sobre o webinar e incentive-os a
ir ao nosso website para se registarem. Outro webinar está planeado
para Novembro e outros se seguirão em 2022. Por favor, verifique
as mensagens de divulgação enviadas por correio eletrónico e visite
o nosso website para obter as informações mais recentes sobre os
webinars. À medida que formos conhecendo os webinars virtuais de
outras organizações colaboradoras, como por exemplo a Wound Con,
faremos também circular esta informação.
A WCET® participará em duas conferências presenciais em 2022, com
um programa de meio dia no congresso WUWHS em Abu Dhabi e
também no nosso congresso bienal a decorrer em Fort Worth, Texas,
EUA, intitulado WOCNext 2022: Um Evento Global de Educação da
WOCN®e WCET®. Como é difícil prever a situação da COVID-19 e o
seu impacto nas viagens e reuniões, o congresso de 2022 permitirá
a participação tanto presencial como online. Organização híbrida;
dá aos nossos membros a flexibilidade de como podem participar pessoalmente ou virtualmente. Para aqueles de vós que recordam o
primeiro congresso conjunto WCET® WOCN® em Phoenix, Arizona, EUA
em 2010, sabem que foi um evento vibrante e muito especial. A equipa
de planeamento da WCET ®, liderada por Dee Waugh com Denise
Hibbert, Laurent Chabal e Elizabeth Ayello, juntamente com Karen Hill
da McKenna Management, irá colaborar com a equipa de planeamento
da WCON® para lhe trazer mais um grande congresso. Por favor, veja os
detalhes sobre estes congressos neste número da revista e também no
nosso website.
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A WCET®, está entusiasmada e honrada por anunciar que recebeu
o "Power of A Silver Award" pelo seu programa, "The WCET ®
NNGF ® Twinning Project". Este prémio representa muitos anos de
trabalho dedicado por parte de tantos membros da WCET®, os quais
trabalharam incansavelmente para partilhar os seus conhecimentos
e ensinamentos no sentido de estabelecer programas na China e em
África. Todos estão especialmente agradecidos à Membro da Life
Elizabeth English, uma ex-Presidente da WCET® (que defendeu vários
dos programas de educação) pelos seus esforços. Com o empenho
e entusiasmo de voluntários fantásticos, o Projeto de Geminação
WCET® NNGF® conseguiu proporcionar educação local para que os
enfermeiros, a nível mundial, possam aprender os conhecimentos
especializados da terapia do estoma, de forma a que os pacientes
possam beneficiar dos seus cuidados especializados e assim ter
melhores resultados. Bom trabalho a todos!
Agradecemos a Susan Barber; McKenna Management pela
apresentação da candidatura ao prémio à The American Society of
Association Executive (ASAE)(https://www.asaecenter.org/about-us)
a que a McKenna Management pertence. Através dos seus prémios
Power of A, a ASAE celebra e promove "as inestimáveis contribuições
que as associações fazem para a América e para o mundo". Por favor,
visite o nosso sítio web para ter acesso a todos os detalhes sobre os
prémios.
Aproveitamos também a oportunidade para felicitar os nossos colegas
da WOCN®, que também ganharam um prémio ASAE Sliver Award pelo
seu WOCN® Dia de Educação em Ostomia. É mais uma vez um grande
duplo reconhecimento para a Enfermagem ET e para ambas as nossas
associações.
Assim, neste ano olímpico, acreditamos que Norma deve estar a
sorrir e a celebrar que a contagem de medalhas da WCET ® é já de
duas - Medalha de Ouro para a sociedade mais progressista da JWC
WUWHS e Prata da ASAE para o Projeto de Geminação WCET® NNGF®.
Tudo isto não teria sido possível sem o esforço de equipa e o imenso
trabalho realizado para que tudo acontecesse. A coisa mais importante
que aprendemos durante este ano é que as evidências apoiam a nossa
convicção de que é necessária uma equipa para ter sucesso. Obrigado
a todos!
Vamos continuar a fazer e a aprender!
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Elizabeth e Laurent
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