INFORMAÇÃO AOS ÓRGÃOS
DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
INEM PROMOVE AMANHÃ
1ª CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA

Os Serviços de Emergência Médica pré-hospitalar na Europa e em Portugal, as
ameaças, os desafios e o futuro desta área de atividade lançam o mote da 1ª
Conferência Internacional de Emergência Médica – Portugal no contexto Europeu,
uma iniciativa promovida pelo Ministério da Saúde, através do INEM.
O primeiro painel de discussão conta com palestrantes de renome nacional e
internacional, oriundos de vários países europeus como Noruega, Inglaterra,
Alemanha, França ou Espanha, e pretende dar a conhecer a organização destes
serviços de emergência médica pré-hospitalar europeus. O Médico António Marques,
Presidente da Comissão Nacional de Trauma e Vice-Presidente da Sociedade
Portuguesa de Cuidados Intensivos, modera o painel.
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O segundo grande tema da Conferência é o sistema de emergência médica
português. O painel vai apresentar algumas das particularidades diferenciadoras do
sistema coordenado pelo INEM, como o Centro de Informação Antivenenos, o Centro
de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise ou o Serviço de Transporte Interhospitalar Pediátrico.
A Médica Micaela Monteiro, dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, é a
moderadora convidada.
Pedro Ramos, Secretário Regional da Saúde da Região Autónoma da Madeira, é o
moderador do terceiro painel do encontro, dedicado às ameaças e aos desafios da
emergência médica. É esperada uma discussão sobre as ameaças à segurança
interna, o terrorismo, e a resposta preconizada para situações de catástrofe.
Graça Freitas, Diretora-Geral da Saúde, é uma das convidadas deste painel e
aprofundará o impacto das epidemias e pandemias na saúde dos portugueses.
O último tema em debate é a antevisão do futuro. Como continuar a garantir a
qualidade dos cuidados que prestamos ao cidadão? Como colocar as novas
tecnologias ao serviço desta atividade e quais as melhores práticas nas áreas de
Formação e Investigação?
Francisco George, Presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, modera o painel que
conta com intervenções de Alexandre Diniz (DGS), Agustí Ruiz (IEM – Barcelona) e
Mark Newton (North West Ambulance Service).
A 1ª Conferência Internacional de Emergência Médica tem lugar amanhã, dia 12 de
abril, entre as 9 e as 18 horas, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.
Programa da 1ª Conferência Internacional de Emergência Médica em anexo.
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O INEM é o organismo do Ministério da Saúde responsável por coordenar o funcionamento, no território
de Portugal Continental, de um Sistema Integrado de Emergência Médica, de forma a garantir aos
sinistrados ou vítimas de doença súbita a pronta e correta prestação de cuidados de saúde.
A prestação de socorros no local da ocorrência, o transporte assistido das vítimas para o hospital
adequado e a articulação entre os vários intervenientes do Sistema, são as principais tarefas do INEM.
Através do Número Europeu de Emergência – 112, este Instituto dispõe de múltiplos meios para
responder a situações de emergência médica.
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