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Notícias INEM
INEM entrega duas VMER ao Centro Hospitalar do Oeste
O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) entrega hoje duas
Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação (VMER) ao Centro
Hospitalar do Oeste (CHO). Com a atribuição destas viaturas aos
Hospitais Distritais de Torres Vedras e Caldas da Rainha, o INEM conclui
a 100% a renovação do seu parque de VMER.
Saiba mais.

INEM participa no exercício “A Terra Treme” na Escola
Secundária Jorge Peixinho
O INEM marcou presença num Exercício Nacional que decorreu na
Escola Secundária Jorge Peixinho, no Montijo, no passado dia 5 de
novembro.
Neste evento estiveram representados todos os Agentes de Proteção
Civil, que reforçaram a necessidade de desenvolver nos portugueses
uma verdadeira cultura de segurança, alertando assim para a
importância de elevar o patamar preventivo da proteção civil.
Saiba mais.

Relato de um dia especial – Um testemunho
Filipe Bruxo, enfermeiro do Centro Hospitalar do Algarve, realizou o
primeiro estágio em ambiente pré-hospitalar na Ambulância Suporte
Imediato de Vida (SIV) de Lisboa após conclusão do curso SIV para
Enfermeiro.
Após conclusão dos turnos em Ambulância, Filipe, enfermeiro desde
2011, deixou o seu testemunho.
Saiba mais.

INEM promove Ação de Suporte Básico de Vida na Escola
Secundária da Portela para cerca de 500 participantes
O INEM, em conjunto com os seus parceiros do Sistema Integrado de
Emergência Médica, Cruz Vermelha Portuguesa – Centro Humanitário
de Lisboa e os Corpos de Bombeiros Voluntários de Sacavém e
Bombeiros Voluntários de Moscavide e Portela, desenvolveu no
passado dia 6 de novembro uma Ação de Masstraining em Suporte
Básico de Vida na Escola Secundária da Portela para cerca de 500
pessoas.
Saiba mais.

INEM recebe a visita de alunos de Enfermagem da
Universidade Católica Portuguesa
O INEM recebeu, no passado dia 7 de novembro, 39 alunos do 1º ano
da Licenciatura em Enfermagem da Universidade Católica do Porto
que ficaram desta forma com mais e melhores conhecimentos para
saber atuar em eventuais situações relacionadas com a área da
emergência médica, nesta fase da sua carreira profissional.
Saiba mais.

Recrutamento de Técnicos Superiores para o INEM em
regime de mobilidade interna
O INEM encontra-se a recrutar quatro Técnicos Superiores para exercer
funções nos Departamentos de Gestão de Recursos Humanos,
Gabinete Jurídico e Departamento de Gestão Financeira.
Saiba mais.

Gestos que Salvam! – Quais os critérios do INEM para enviar
Meios de Socorro
Após receber a chamada transferida pela Central 112, o INEM inicia um
processo de localização, triagem e aconselhamento da ocorrência.
Esta triagem é feita com base nas questões colocadas ao(à)
contactante e permite identificar se a situação é urgente ou
emergente.
Saiba mais.

Obrigado INEM – “Nunca desistiram dele, foram uns
verdadeiros heróis”
Foi brilhante a ação dos paramédicos da ambulância e dos médicos
da viatura de suporte de vida. Foram incansáveis no apoio que deram
ao João nos seus derradeiros minutos de vida, nunca desistiram dele,
foram uns verdadeiros heróis. Infelizmente desta vez estes mesmos
heróis não saíram vitoriosos e acabamos por perder o nosso amigo.
Emanuel Ferreira
Leia aqui o agradecimento na íntegra.

Núcleo de formação da VMER do Hospital de São Francisco
Xavier promove sessão de formação
O núcleo de formação da Viatura Médica de Emergência e
Reanimação (VMER) do Hospital de São Francisco Xavier está a
promover uma sessão de formação sobre o tema “Neuroprotecção na
Ressuscitação Cardiopulmonar”.
Saiba mais.

INEM na imprensa

SIC Notícias: Campanha apela a utilização responsável do
112
“Ligue só em caso de emergência” é a nova campanha que pretende
sensibilizar o cidadão a usar o número 112 de forma responsável.
Saiba mais.

Jornal da Madeira: Bebé transportado de urgência para
Lisboa
Um bebé internado no Hospital Dr. Nélio Mendonça, foi transportado
de urgência para Lisboa. O transporte de emergência esteve a cargo
do Falcon 50 da Força Aérea Portuguesa. A aeronave quando aterrou
em Lisboa, já estava uma equipa de transporte inter-hospitalar
pediátrico do Instituto Nacional de Emergência Médica a aguardar.
Saiba mais.

Público: Homem é detido depois de fazer falsa chamada
para o 112
A PSP de Vila Real anunciou a detenção de um homem de 46 anos
suspeito da prática de um crime de abuso e simulação de sinais de
perigo, após uma falsa chamada para o 112.
Saiba mais.

Destak: Campanha INEM
Não use o 112 para esclarecer dúvidas ou pedir conselhos. Enquanto
atendemos a sua chamada, quem precisa espera. Ligue para o SNS24
através do 808 24 24 24.
Colabore.
Saiba mais.

Serviço Nacional de Saúde

Vacina gratuita em farmácias
A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT)
está a desenvolver um projeto único no país que pretende reforçar a
vacinação dos idosos contra a gripe.
Saiba mais.

Infarmed e Universidade Nova estabelecem parceria para
capacitar doentes
O Infarmed – Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de
Saúde a Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de
Lisboa (ENSP-NOVA) estabeleceram uma parceira, no âmbito do
Projeto INCLUIR, que prevê a realização de ações de formação
dirigidas às associações de doentes.
Saiba mais.

Prémio em Bioética João Lobo Antunes
As candidaturas à primeira edição do Prémio em Bioética João Lobo
Antunes estarão abertas no período de 1 a 31 de janeiro de 2019. O
galardão visa dinamizar a apresentação de estudos e trabalhos de
investigação, originais e inovadores, em temas de ética, nos domínios
da medicina, saúde pública, saúde em geral, biologia e ciências da
vida.
Saiba mais.

Em agenda

15 a 17 novembro | Congresso Nacional de Emergência
Pré-Hospitalar
Decorre entre os dias 15 e 17 de novembro, na ilha da Madeira, o
Congresso Nacional de Emergência Pré-Hospitalar, sob o lema “este
mar que nos une”.
Uma organização conjunta do Serviço de Emergência Médica
Regional da Madeira e INEM.
Saiba mais.

8 de novembro | Atribuição de Prémios pela Organização
Mundial da Saúde
A OMS convida os seus Estados-Membros a apresentar candidaturas,
até 8 de novembro de 2018, a um conjunto de prémios a atribuir
durante a 72ª Sessão da Assembleia Mundial da Saúde.
Saiba mais.

Nas redes sociais|Post da semana
No Facebook do INEM
O Post desta semana está integrado na campanha de sensibilização
que o INEM está a promover nas suas redes sociais.
O objetivo é sensibilizar os cidadãos para uma utilização responsável
dos meios e serviços de emergência médica.
Siga o INEM no Facebook!
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