SORTEIO DE BOLSA
Erros de medicação: abordagem e estratégias de prevenção
O ISMP Brasil (Instituto para Práticas Seguras no Uso de Medicamentos) realizará em Uberlândia no dia 11 de
novembro o curso “Erros de medicação: abordagem e estratégias de prevenção”. Em parceria com o CRF/MG, o
instituto oferta ao farmacêuticos 5 (cinco) bolsas integrais para participação no curso. Verifique abaixo os dados do
evento e as regras de participação no sorteio.
DADOS DO EVENTO
Público-alvo: Profissionais, acadêmicos e residentes da área de saúde.
Data: 11 de novembro de 2017
Local: Auditório da Faculdade Pitágoras de Uberlândia - Avenida dos Vinhedos, 1200, Morada da Colina
Carga Horária: 6 horas-aula (de 08h30 às 14 h)
Investimento:
R$167,00 (R$125,00 para farmacêuticos associados à SBRAFH ou inscritos no CRF/MG e em dia com a anuidade;
R$100,00 para graduandos da área de saúde - necessário comprovante de matrícula)
Pagamento no site: cartão ou boleto
Pagamento no local: dinheiro ou cheque ( se existirem vagas disponíveis)

Programa:

•

08:30 às 11:00 – Parte I

o

Segurança do Paciente, erros de medicação: panorama, conceitos, abordagens e prioridades

o

Programa Nacional de Segurança do Paciente, Núcleo e Plano de Segurança do Paciente,
Protocolos Básicos de Segurança do Paciente

o

Notificação de eventos adversos

•

11:00 às 11:30 – Intervalo

•

11:30 às 14:00 – Parte II

o

Estratégias de prevenção de erros de medicação: o que funciona? Como implementar na minha
instituição?

o

Medicamentos Potencialmente Perigosos

Implantação do Protocolo de Segurança na Prescrição, Uso e Administração de Medicamentos e

o

outras estratégias de prevenção de erros de medicação

o

Indicadores no Protocolo de Segurança na Prescrição, Uso e Administração de Medicamentos

o

Como implementar mudanças institucionais: o racional, o emocional, a rota e o caminho

Docente: Farm. Dr. Mário Borges Rosa
Para mais informações acesse:
http://www.ismp-brasil.org/site/curso/curso-dia-1111-uberlandiamg-erros-de-medicacao-abordagem-eestrategias-de-prevencao/

PARA PARTICIPAR DO SORTEIO

PRÉ-REQUISITO
Profissionais farmacêuticos inscritos no CRF/MG.

SELEÇÃO
•

Serão sorteadas 5 (cinco) bolsas para o evento, conforme vagas cedidas pela organização.

•

O candidato ao sorteio deverá fazer a inscrição na área de acesso restrito no site do CRF/MG.

•

O número do candidato será correspondente à ordem de inscrição.

•

O sorteio da bolsa será feito no dia 29 de Setembro através do site: https://www.random.org/ entre os
farmacêuticos que se inscreveram para o evento.

•

O CRF/MG entrará em contato através do email e divulgará o nome dos farmacêuticos sorteados, que
terão 24 horas para confirmar a participação no evento, caso contrário será feito um novo sorteio.

CERTIFICADO
A emissão do certificado será de responsabilidade da organizadora do evento, mediante inscrição e participação
do candidato sorteado.

PARTICIPAÇÃO E PROCEDIMENTO DE INSCRIÇÃO
•

A participação no sorteio se dará mediante inscrição prévia exclusivamente na área restrita do site

www.crfmg.org.br. É só seguir a opção:
“EVENTOS

EVENTOS DISPONÍVEIS

SORTEIO DE BOLSA – ERROS DE MEDICAÇÃO: ABORDAGEM E ESTRATÉGIAS DE
PREVENÇÃO

•

Preencha os campos necessários e clique em SALVAR.

Obs: A inscrição só será validada após a leitura, preenchimento e concordância de todos os critérios
apresentados;
•

Até o encerramento das inscrições o candidato visualizará o status como “PENDENTE”;

•

Após o sorteio, quando for selecionado, o candidato visualizará seu status como “SELECIONADO”;

•

A não seleção para o sorteio poderá se dar pela suspensão (por até 6 meses) devido ao não

comparecimento em algum evento do CRF/MG. Neste caso o candidato visualizará seu status como “NÃO
SELECIONADO”;
•

No ícone do curso, na área restrita, está disponível a opção para cancelamento da inscrição que deve

ser efetuada com no mínimo 48 horas de antecedência do encerramento das inscrições.

ATENÇÃO
O participante selecionado que não comparecer ao evento, sem que se efetue com antecedência o
cancelamento da inscrição, ficará impossibilitado de participar dos eventos de capacitação do CRF/MG por um
período de 6 meses;
Não serão aceitos cancelamentos de última hora sem justificativa plausível.
Todos os comunicados serão postados na área restrita ou encaminhados por email, sendo de responsabilidade
do inscrito fazer o acompanhamento da informações.
Qualquer erro ou dúvida deve ser enviada por e-mail para: capacifar@crfmg.org.br
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