FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR

ANO LETIVO DE 2015-2016

CURSO DE P.L.E. ENFERMAGEM DE REABILITAÇÃO

Unidade curricular:
GESTÃO, LIDERANÇA E TOMADA DE DECISÃO
Curricular Unit:
MANAGEMENT, LEADERSHIP AND DECISION-MAKING

Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 carateres);
- Compreender os princípios de gestão e administração nas organizações e dinâmicas dos serviços de enfermagem;
- Compreender as políticas de saúde e sociais;
- Perceber a importância da aplicação de ferramentas de gestão para a melhor eficiência da organização, dinâmica
e para os ganhos sensíveis às equipas de enfermagem;
- Compreender as diferentes estratégias de garantia da qualidade e de gestão do risco;
Competências:
- Demonstre conhecimentos e pensamento crítico/reflexivo, em relação à aplicação dos princípios de gestão e
administração nas organizações e dinâmicas dos serviços de enfermagem;
- Demonstre compreender as políticas de saúde e sociais;
- Crie e mantenha um ambiente de cuidados seguro, através da utilização de estratégias de garantia da qualidade e
de gestão do risco;
- Gere os stock's do serviço (farmácia e consumo clínico);
- Calcula a dotação de enfermeiros do serviço em função dos cuidados necessários;
Objectives of the curricular unit and competences to be developed (1000 caracteres)
- Understanding the principles of management and administration in organizations and dynamics of
nursing services;
- Understanding the health and social policies;
- Understand the importance of application management tools for better organizational efficiency,
dynamic and sensitive gains to nursing teams;
- Understand the different quality assurance strategies and risk management;
Skills:
- Demonstrate knowledge and critical / reflective thinking, regarding the application of the principles of
management and administration in organizations and dynamics of nursing services;
- Demonstrate understanding of health and social policies;
- Create and maintain a safe environment of care through the use of quality assurance strategies and risk
management;
- Generate the stock's service (pharmacy and clinical consumption);
- Calculate the allocation of service nurses due to the necessary care;
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Conteúdos programáticos (1000 carateres):
1. Estrutura e dinâmica dos serviços de enfermagem - contributos das teorias da administração
2. Sistemas de assistência de Saúde – públicos e privados
3. Economia da Saúde
4. Gestão de Recursos Humanos
5. Gestão de Recursos Materiais
6. Construção da Qualidade
7. Sistemas de informação e documentação de enfermagem
8. Politicas de Saúde e Empreendedorismo
9. Liderança
Syllabus (1000 caracteres)
1. Structure and dynamics of nursing services - contributions from management theories
2. Health care systems - public and private
3. Health Economics
4. Human Resource Management
5. Material Resources Management
6. Quality Construction
7. Information systems and nursing documentation
8. Policies of Health and Entrepreneurship
9. Leadership

Referências bibliográficas (máximo três títulos):
Entidade Reguladora da Saúde (2011). Análise da Sustentabilidade Financeira do Serviço Nacional da Saúde.
Disponível em http://www.ers.pt.
Entidade Reguladora da Saúde (2011). Relatório Preliminar sobre a Rede Hospitalar com Financiamento Público.
Disponível em http://www.ers.pt.
Silvestre, H. C. (2010). Gestão Pública: Modelos de prestação no Serviço Público, Lisboa: Escolar Editora.
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