CURSO ONLINE

CEGUEIRA A NÍVEL GLOBAL: PLANEAMENTO E
GESTÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOS OCULARES
Compreender a cegueira a nível mundial e como planear um
cuidado oftalmológico efectivo com este curso online para
profissionais de saúde.
Vá para o curso gratuito: https://www.futurelearn.com/courses/global-blindness

Duração de 6
semanas

4 horas
por semana

Curso online
GRÁTIS

Disponível a
actualização

Descubra como planear e gerir cuidados oftalmológicos para evitar a
cegueira
Em todo o mundo, há 285 milhões de pessoas cegas ou com deficiência visual. 75% destes
casos podiam ser evitados e 90% dos casos situam-se em países com rendimentos médios ou
baixos. Neste curso online, destacamos os factores-chave sobre a cegueira evitável e as
iniciativas a nível mundial para abordar a questão.

Que tópicos serão abordados?
•
•

Dados epidemiológicos sobre as causas e a prevalência da cegueira e da deficiência visual
VISION 2020: O Direito à Visão
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•
•
•
•
•

O Plano de Acção a Nível Mundial 2014-2019
Principais estratégias da saúde pública para cataratas e erro refractivo
Fortalecer os sistemas de saúde
O essencial do processo de planeamento para programas de cuidados oftalmológicos
Os princípios da monitorização e da avaliação

O que irá alcançar?
No fim do curso será capaz de...
•
•
•
•
•

Descrever a magnitude e as causas da cegueira e deficiência visual, tanto a nível mundial
como local.
Avaliar as principais estratégias de controlo de saúde pública para fortalecer o
fornecimento de serviços para a catarata e o erro refractivo na sua instalação local.
Aplicar o essencial do processo de planeamento na implementação da sua instalação.
Avaliar a relevância de Vision 2020: a iniciativa do direito à visão e a aplicabilidade do
plano de acção 2014-2019 a nível mundial na sua instalação local.
Interpretar a relevância de monitorizar e avaliar a gestão efectiva dos serviços de saúde
oftalmológicos.

A quem se destina o curso?
Este curso destina-se a todos os prestadores de cuidados de saúde, gestores na área da
saúde, pessoal das ONG com interesse e alguma experiência em serviços de cuidados
oftalmológicos. O curso irá beneficiar especialmente:
•
•
•
•
•
•
•

Prestadores de saúde oftalmológica que lideram ou gerem a prestação de serviços de uma
unidade oftalmológica ou uma equipa de cuidados oftalmológicos
Todos os prestadores de cuidados oftalmológicos clínicos que trabalham em instalações
isoladas e remotas
Prestadores de cuidados oftalmológicos com interesse em abordagens de saúde pública
Quaisquer prestadores de cuidados de saúde e gestores com interesse em serviços de
cuidados oftalmológicos com recursos limitados
Pessoal não governamental envolvido no desenvolvimento de projectos de cuidados
oftalmológicos em países com rendimentos médios ou baixos.
Organizações de caridade e filantropia envolvidas na prestação de serviços de cuidados
oftalmológicos
Residentes e enfermeiros oftalmológicos em programas de formação com interesse em
serviços de saúde com rendimentos médios ou baixos

FutureLearn 2

•

Formadores em instituições académicas com interesse no desenvolvimento da formação
em abordagens de saúde pública para a prestação de serviços de cuidados oftalmológicos
para as suas instalações locais.

Com quem vai aprender?
Dr Daksha Patel
Professor Assistente em Saúde Oftalmológica Internacional.
Oftalmologista e Professor, trabalha com o International Centre for Eye
Health, com foco na investigação e educação para eliminar a cegueira
evitável.

Quem desenvolveu este curso?

A London School of Hygiene & Tropical Medicine é líder mundial na investigação e educação
pós-graduada em saúde pública e a nível mundial. A sua missão é melhorar a saúde e a
equidade de saúde em todo o mundo.

O que se diz sobre este curso?
•

«Este curso é excelente ao explicar como definir metas e objectivos e a relevância do
planeamento nacional e local para cuidados oftalmológicos». Denise
• «A informação que circula nesta plataforma é incalculável! Expresso a minha gratidão aos
organizadores. Obrigado.» Olukayode
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Consiga benefícios extra, actualize este curso. Por 52 libras consegue:
A actualização significa que tem acesso ilimitado ao curso.
•

Acompanhe o curso ao seu ritmo

•

Consulte o material em qualquer altura no futuro

Se vai fazer o curso gratuitamente, terá acesso ao mesmo durante +14 dias,
independentemente de quando adere. Se actualizar o curso, terá acesso enquanto o
curso estiver disponível em FutureLearn.

Certificado de Conclusão de Curso
Actualizar significa que irá receber um Certificado de Conclusão de Curso quando o
terminar.
•
•
•
•

Comprove o seu sucesso quando se candidatar a empregos ou cursos
Celebre o seu trabalho árduo
Mostre-o no seu LinkedIn ou CV
Inclui portes gratuitos

Para receber o Certificado de Curso necessita de assinalar 90% das etapas do curso como
terminadas.
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Qual a diferença entre o curso grátis e a actualização?
Grátis:
• Acesso ao curso para a duração de +14 dias, independentemente de quando adere (inclui
acesso a artigos, vídeos, etapas revistas por pares, questionários)
• Sem certificação
Actualização:
•

Acesso ilimitado ao curso, enquanto estiver disponível em FutureLearn (inclui acesso a
artigos, vídeos, etapas revistas por pares, questionários)
• Recebe um Certificado de Curso quando terminar o curso

-Imagem do curso: Mulheres felizes após a cirurgia de catarata, Nepal © Sunita Kunwar K.C. / IAPB CC BY-NC-SA
https://flic.kr/p/LwTSAM
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