Do Presidente e do Presidente eleito

Tornar os sonhos de Norma uma realidade - um esforço
de equipa
Como referência Ayello EA and Chabal LO. Tornar os sonhos de Norma uma realidade - um esforço de equipa. Revista WCET®
2022;42(2):10-11
Estamos tão felizes e entusiasmados porque este número da
Revista WCET® é o nosso número do Congresso. Devido à COVID19, não temos um Congresso desde Kuala Lumpur, Malásia, em
2018. Agora estamos a realizar o sonho de Norma de educar
enfermeiros a nível global, através do nosso Congresso conjunto
com a WOCN® em Fort Worth, Texas e também virtualmente.
Estamos encantados por a WCET® estar mais uma vez a realizar
um Congresso conjuntamente com os nossos colegas da WOCN®.
Esperamos aprender com todos os nossos oradores de todo o
mundo. Aprender uns com os outros enriquece-nos a todos.
O orador principal do Congresso, Lee Rubin, irá falar sobre o
tema das equipas. A sua mensagem chave são relativas aos
cinco componentes das equipas extraordinárias. Ele acredita
que existem cinco C - concorrentes, objectivos comuns,
comunicação, química e consistência. Para nós, as equipas são
muito importantes e é divertido pensar em quantas dessas
características a nossa equipa possui. A WCET® é uma organização
global e ninguém sozinho poderia realizar tudo para fazer
as coisas acontecerem numa associação complexa que tem
membros em mais de 65 países. Embora Norma fosse a força
motriz, rodeou-se de pessoas capazes de se comprometerem
com um objectivo comum de criar uma organização
internacional que educasse enfermeiros em todo o mundo,
de forma que os pacientes com necessidades de cuidados de
ostomia, feridas ou continência beneficiassem de cuidados por
um enfermeiro com conhecimentos especializados.
Uma das frases do bolinho da sorte aberto em KL foi "Os vossos
sonhos valem os vossos melhores esforços para os realizar"
Durante os últimos quatro anos, tivemos a oportunidade de
liderar a WCET ®. O trabalho da WCET ® exige muito tempo e
esforço. Para nós, tem sido uma grande honra e responsabilidade
seguir os passos dos pioneiros enquanto avançamos com
os desafios de hoje, incluindo a COVID. Fizemos o nosso
melhor para nos mantermos fiéis à missão e ao objectivo da
associação. Reunir pessoas com vontade de se voluntariarem
e de trabalharem em conjunto é um grande começo, mas é
mais do que isso. Cada pessoa traz ao grupo as suas próprias
perspectivas, competências, pontos fortes, experiências
(tanto a nível profissional como clínico) e também áreas para
o aperfeiçoamento profissional contínuo. Um eficaz esforço
de equipa começa com uma compreensão do que é o plano
estratégico e dos objectivos e de como estes podem contribuir
para o processo. Implica também respeito mútuo por todos
os membros da equipa, vontade de ouvir o ponto de vista de
todos e de comunicar ideias, para que um plano estratégico
possa ser desenvolvido e seguido. Isto nem sempre é tão fácil
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quanto parece, especialmente porque o inglês não é a primeira
língua para muitos dos nossos membros. É por isso que nos
certificámos de que a Revista WCET® é publicada em cinco
línguas (inglês, chinês, francês, português e espanhol). Estamos
gratos aos nossos Parceiros de Sustentabilidade da Revista (SJP)
- Calmoseptine, Coloplast, Dansac, Hollister e Welland - pelo
apoio contínuo da revista. Também acolhemos calorosamente os
nossos dois mais recentes SJPs - Aora e ConvaTec.
No relatório bienal de Elizabeth, ela refere como os desafios,
especialmente o da COVID, exigiam criatividade, cooperação,
comunicação e mudança a fim de manter a WCET® a avançar.
Todas estas mudanças, bem como a COVID, obrigaram-nos a
repensar rapidamente muitas das nossas estratégias iniciais de
implementação e a modificar os nossos planos de acção. Sem
poder contar com o benefício da capacidade de se encontrarem
pessoalmente, as plataformas electrónicas e o correio electrónico
tornaram-se a nossa linha de vida. Estávamos determinados a
minimizar, tanto quanto possível, as perturbações nas nossas
operações e a continuar a avançar, avaliando os resultados e
reajustando as estratégias com base na nossa avaliação do que
fizemos - tal como um plano de cuidados de enfermagem.
A disponibilidade dos antigos membros do Conselho Executivo
(EB) Alison Crawshaw e Denise Hibbert foram inestimáveis para
ajudar os nossos três novos membros do EB, Diana Gallagher,
Yajuan (Julie) Wang e Aihua (Alice) Chen a ajustarem-se às suas
novas funções. Obrigado a Dee Waugh por orientar Alison
no seu novo cargo de Coordenadora do Congresso. Todos
foram capacitados e a equipa recebeu recursos, apoio e as
oportunidades necessárias para desempenhar as suas funções,
bem como para acompanhar o progresso do WCET® na realização
do plano estratégico. A equipa também incluiu o apoio de Susan
Barber e outros da McKenna Management, do nosso editor Greg
Paull e do seu pessoal da Cambridge Media, da editora da Revista
WCET® Jenny Prentice e do seu Conselho Editorial, Ian Kattee
(contabilista) e Tracy Addis (escriturária). É realmente necessária
uma equipa para gerir o WCET®.
A WCET ® expandiu a sua equipa de forma a incluir mais
colaboração com associações com os mesmos objectivos,
incluindo o IIWCG, WUWHS, NPIAP, ISTAP, COMLHEI, APECE, ASCN
UK, SOBEST®, NSWOCC, SEDE, NSWOCC, Wounds Canada e todos
aqueles que nos tinham dado a oportunidade de promover a
WCET® de muitas maneiras.
A WCET® é uma equipa vencedora! Estamos tão orgulhosos por
os esforços da nossa equipa terem sido merecedores de três
prémios internacionais. Temos também o prazer de homenagear

quatro indivíduos - Greg Paull, Sally Gill Thompson, Paula ErwinToth e Diane Krasner pelas suas contribuições especiais no
Congresso da WCET®. Por favor, veja o anúncio especial nesta
edição, assim como todos os membros fundadores do Círculo de
Norma.
Um trabalho árduo e bem feito para todos na WCET ®. William
Shakespeare disse: "Sabemos aquilo que somos, mas não
sabemos aquilo que podemos ser". O nosso futuro está diante
de nós para criar. Vamos todos dar todo o nosso apoio a Laurent
Chabal e à sua equipa 20222024 para ver o que mais a WCET®
poderá planear e realizar nos próximos dois anos, até que nos
encontremos em Glasgow.
Sinceramente
Elizabeth e Laurent
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CONVITE PARA ENVIO DE
ARTIGOS
Está convidado a submeter os seus artigos originais de
investigação, revisões (de investigação, prática e literatura),
estudos de caso, ensaios clínicos, comentários, atualizações e
cartas ao editor. As contribuições podem relacionar-se com o
papel clínico, administrativo, de investigação e/ou educacional
da Enfermeira ET nos campos dos cuidados com feridas, ostomia
e continência.

INFORMAÇÃO SOBRE A APRESENTAÇÃO
Elizabeth A Ayello
PhD, MS, BSN, RN, ETN, CWON, MAPWCA, FAAN
Presidente WCET® 2020-2022

As Diretrizes do Autor podem ser encontradas em
https://journals.cambridgemedia.com.au/wcetcn/journalinformation/author-guidelines ou no sítio web da WCET®.

Laurent O Chabal
BSc (CBP), RN, OncPall (Cert), Dip (WH), ET, EAWT
Presidente Eleito da WCET® 2020-2022

Para submeter um artigo vá a
https://mc04.manuscriptcentral.com/wcet

We hope you will join us for the
WCET® – ASCN UK 2024 Joint Congress in

GLASGOW, SCOTLAND
WCET® - ASCN UK 2020 Joint Congress Delegation Fund
The WCET® - ASCN UK 2020 Joint Congress Delegation Fund was
created to assist delegates with travel and accommodation costs to
attend the WCET® - ASCN UK 2020 Joint Congress.

Application Submission Deadline: Monday, 4th May 2020

This funding opportunity is open to all delegates that wish to
apply. Higher priority will be given to those with an accepted poster
or oral abstract.

Please visit www.wcet-ascnuk2020.com/congress-delegation-fund
for additional information and to download the application form and
submission criteria.

Notification By: Tuesday, 30th June 2020

Don't forget to register before 30th June 2020 to take advantage of the Early Bird registration rates.
Please be sure to visit www.wcet-ascnuk2020.com for the most up to date information about the Congress.

WCET® - ASCN UK 2024 CONGRESSO CONJUNTO
28 SETEMBRO - 1 OUTUBRO // GLASGOW, UNITED KINGDOM
We hope you will join us for the

www.wcetn.org
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