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Uma nova visão 

CONVITE 
 
Exmo. Senhor Presidente, 
 
As atuais orientações estratégicas na área da informatização clínica do Serviço Nacional de 
Saúde (SNS) em harmonia com as diretrizes do Ministério da Saúde apontam para medidas 
operacionais efetivas, em relação à informação de saúde.  
 
A SPMS, EPE tem vindo, como é do vosso conhecimento, a proceder a alterações estruturais 
nos seus sistemas de informação de registo clínico por forma a dar resposta aos desafios 
lançados durante este ano. 
 
Estas medidas deverão conduzir à uniformização dos procedimentos dos registos clínicos 
indispensável para garantir a normalização da informação.  
 
No contexto das mudanças a serem introduzidas nos sistemas de registo clínicos a nível 
nacional, o Conselho de Administração da SPMS, EPE, tem a honra de o convidar a assistir ao 
lançamento do SClínico que irá ter lugar no próximo dia 25 de setembro de 2013, quarta-feira, 
pelas 11:00, no Auditório do Hospital Pediátrico de Coimbra (CHUC). 
 
Gostaríamos que de solicitar que fosse, por V/ intermédio, o mesmo convite extensível ao 
responsável da área de TIC da V/ entidade. 
 
Neste encontro serão apresentadas as alterações anunciadas no passado encontro do dia 11 
de julho, a saber  

• SClínico - SAM e SAPE – Uma única aplicação 
• Redimensionamento e alteração do layout 
• Notas de Alta Médicas/Enfermagem gerais e Unidade de Medicina Intensiva 
• Notícia de Nascimento – PDS <-> eBoletim 
• Integrações: 

• PEM 
• SI-VIDA 
• PCDR 

 
A confirmação e identificação dos representantes das entidades deverão ser feitas para o 
endereço de correio eletrónico ana.carvalho@spms.min-saude.pt, até ao próximo dia 23 de 
setembro de 2013, a fim de se garantir a logística do evento. 

mailto:ana.carvalho@spms.min-saude.pt

