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Sistemas de Informação de Enfermagem
Ordem dos Enfermeiros

Enfermagem, Sistemas de
Informação e Financiamento
em Saúde: CIPE® e Experiências
de utilização efectiva
6 Janeiro 2012  Bloco C3 da Faculdade de Ciências

Caro(a) colega,

da Universidade de Lisboa

A qualidade e a eficiência dos sistemas de saúde dependem muito dos respectivos sistemas de informação, sem
os quais o seu funcionamento, sustentabilidade e governação se tornam impraticáveis.
Considerando a relevância que os Sistemas de Informação em Saúde (SIS), nomeadamente os Sistemas de

Programa
Informação de Enfermagem, possuem para os cidadãos, profissionais de saúde, gestores e decisores políticos,

a Ordem dos Enfermeiros vai organizar, a 6 e 7 de Outubro próximos, o encontro intitulado «Enfermagem e
09h00	Sessão de Abertura
11h00 Coffee break
Sistemas de Informação em Saúde 2010: CIPE® e Experiências de utilização Efectiva».
•	Enf.ª Maria Augusta Sousa, Digníssima
11h30	Sistema de Informação em Saúde / Registo
Bastonária
da Ordem
Os objectivos
deste
evento dos
são Enfermeiros
os seguintes:
de Saúde Electrónico / Enfermagem – Estratégia
•	Dr. Manuel Teixeira, Secretário de Estado
para o seu desenvolvimento e implementação
da Saúde
1.	Debater
as questões relacionadas com:
•	Prof. Dr. João Carvalho das Neves, Presidente
–	
e-Health
/ Nursing;Director
Registo of
de the
Saúde
Electrónico (RSE); Sistemas
Informação
em Saúde
(SIS) / Sistemas
•	
Enf.º
Nick Hardiker,
eHealth
dodeConselho
Directivo
da Administração
Programme
,
ICN
de Informação de Enfermagem (SIE); Classificação InternacionalCentral
para a Prática
de Enfermagem
do Sistema
de Saúde, IP(CIPE®);
2.	
Divulgar
os
resultados
de
experiências
nacionais
derivados
da
utilização
de
SIE
informatizados
e CIPE®;
•	Enf.º Paulo Parente, Presidente do Conselho
•	Dr. Raul Mascarenhas, Presidente
do Conselho
Directivo da
Escolaversão
Superior
Enfermagem
3. Apresentar
a CIPE®
2.0, de
tradução
portuguesa;
de Administração dos Serviços Partilhados
do Porto desenvolvimentos para o futuro aos níveis nacional e do
Ministério da Saúde, EPE
4. Perspectivar
internacional.
•	Prof. Dr. Henrique Martins, Coordenador da
09h30	CIPE® 2011 – Perspectivas de desenvolvimento
Tendo
em contae no
os objectivos
«Enfermagem
Sistemas de Informação
Comissão
para a eInformatização
Clínica (CIC)
em Portugal
Mundo e as temáticas que estarão em debate no
em Saúde 2010: CIPE® e Experiências de utilização Efectiva», os destinatários deste encontro são os enfermeiros
•	Enf.º Abel Paiva, Professor Coordenador
gestores
de organizações
saúde, de estabelecimentos
de12h45	Almoço
ensino ou outros; os enfermeiros docentes ou que se
da Escola
Superior dedeEnfermagem
do Porto
dedicam
à Investigação e enfermeiros em geral. Estão igualmente
contemplados
os Financiamento,
representantes do International
(ESEP)
14h00	
Enfermagem,
Council
Nurses
(ICN),
de entidades
governamentais nacionais eContratualização
de empresas, bem
como administradores
e Sistemas
de Informação e
•	Enf.ºofÉlvio
Jesus,
Presidente
do Conselho
em
Saúde
–
Perspectivas
gestores
de
unidades
de
saúde.
Directivo Regional da Secção Regional da R. A.
da Madeira da Ordem dos Enfermeiros (OE)
•	Dr. Alexandre Lourenço, Administração Central
O programa provisório do evento poderá ser consultado no versododesta
carta.
Informações suplementares
Sistema
de Saúde
•	Enf.º Nick Hardiker, Director of the eHealth
encontram-se
disponíveis
no site da Ordem dos Enfermeiros (www.ordemenfermeiros.pt).
Programme,
ICN
•	Prof.ª Dr.ª Ana Escoval, Professora Auxiliar
da Escola Nacional de Saúde Pública
•	Enf.º convictos
Paulino Sousa,
Director
Centro
Estamos
que este
será do
mais
um excelente momento de partilha de conhecimentos e de opiniões.
de Investigação e Desenvolvimento de Sistemas
•	Prof. Dr. Carlos Costa, Professor Auxiliar
Esperamos poder contar com o contributo do(a) colega numa área determinante para a melhoria dos cuidados a
de Informação (CIDESI) da ESEP
da Escola Nacional de Saúde Pública
prestar aos cidadãos e para a visibilidade dos cuidados de Enfermagem.
•	Enf.º Fernando Amaral, Professor Coordenador
da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra
Marque este evento na sua agenda. Contamos consigo!
Com os nossos cumprimentos cordiais,

•	Prof. Dr. António Ferreira, Presidente
do Conselho de Administração do Hospital
de S. João

			

15h45 Coffee break
A Bastonária
16h00 Apresentação de comunicações livres

			

17h45 	Entrega de prémios às melhores comunicações
livres e pósteres. Encerramento.
Enf.ª Maria Augusta de Sousa

			

