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“Quem cuida das cuidadoras?”
Saiu o e-book Prolepsis para
profissionais do setor de saúde e social

Durante toda a vida do projeto Prolepsis, foi possível observar que
as necessidades de apoio das mulheres cuidadoras ainda não são
totalmente atendidas pela nossa sociedade e serviços. “Quem cuida das cuidadoras” foi uma afirmação feita durante o evento final
do projeto na Itália por uma das cuidadoras participantes do programa de treino. Esta simples frase permite entender quais são as
necessidades dessas mulheres, que muitas vezes são vistas pelo
setor de saúde apenas como aliadas para apoiar no cuidado à pessoa doente, mas raramente como sujeitos de atenção.
Isso destaca a importância de treino adequado e conscientização
sobre o cancro de mama não apenas entre os grupos de alto risco
e o público em geral, mas também entre os profissionais de saúde.
Pacientes e pessoas saudáveis entram em contato com muitos
pontos do sistema de saúde e esses profissionais precisam estar
em condições de influenciar positivamente e orientar as pessoas
para a promoção da conscientização sobre o cancro da mama e
estilos de vida mais saudáveis.
O projeto PROLEPSIS produziu como resultado final um e-book
para profissionais do setor de saúde e social.
“O objetivo principal do manual é fornecer uma preparação abrangente para profissionais de saúde, incluindo (mas não limitado a)
assistentes sociais, profissionais de saúde, educadores de adultos
e profissionais de saúde ativos em programas de prevenção baseados na comunidade. Como parte dessa abordagem abrangente, o consórcio reuniu um fluxo de informações que cobrem todos
os aspetos do cancro da mama, desde a fisiopatologia até a prevenção. O manual foi preparado para ser de fácil utilização, incorporando vários métodos de aprendizagem e fomentando o uso da
tecnologia no processo. O consórcio acredita que essa abordagem
permitirá que mais profissionais de saúde da área utilizem esse recurso de aprendizagem na sua prática diária e reforce os esforços
para o diagnóstico precoce do cancro da mama”.
Dr. Andreas Charalambous
Investigador Principal do projeto PROLEPSIS
Para baixar o E-book Prolepsis, clique aqui.
https://prolepsis.eu/documents/

E agora?
Todos os produtos do projeto prolepsis estão disponíveis online e permanecerão acessíveis aos usuários gratuitamente. No site do projeto você encontrará:
• IO1 – Uma pesquisa sobre como melhorar a literacia em saúde em cuidadores informais em relação à prevenção do
cancro da mama
• IO2 – Desenvolver conteúdos e metodologias de formação para formar cuidadoras informais
• UM LIVRO DE RECEITAS DE CUIDADORES PARA CUIDADORES
• Manual da Plataforma Administrativa Prolepsis
• Manual de Aplicativos Móveis Prolepsis
• IO3 - Piloto da APP Móvel PROLEPSIS e da Plataforma Administrativa
• IO4 - Saúde da mulher: APP em programas de reforço da literacia em saúde
Faça Download dos nossos documentos e nosso aplicativo Prolepsis (nas lojas iOS e Android)
para se manter atualizado!
https://prolepsis.eu/documents/

O apoio da Comissão Europeia para a publicação desta produção não constitui o endosso destes conteúdos
que reflectem apenas as opiniões dos autores, e a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer uso
de qualquer forma feita das informações nela contidas.

