NOTÍCIAS INEM

Projeto transfronteiriço ARIEM+ culmina amanhã com
cerimónia no Porto
A Alfândega do Porto recebe amanhã, 19 de novembro, o evento final do
ARIEM+, no qual será feito o balanço deste projeto transfronteiriço que
pretendeu estabelecer mecanismos de colaboração permanente entre
serviços de emergência nos dois lados da fronteira, eliminando barreiras
territoriais nas regiões do Norte de Portugal, Galiza e Castela Leão.

Saiba mais

INEM fiscaliza veículos de transporte de doentes na zona
Norte
O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) realizou uma
operação de fiscalização no distrito do Porto no passado dia 16 de
novembro. Durante esta operação, foram fiscalizados 52 veículos de
transporte de doentes.

Saiba mais

INEM partilha experiências no 2.º Congresso Internacional de
Segurança Integrada
O INEM marcou presença no 2.º Congresso Internacional de Segurança
Integrada (CISI 2021) com a apresentação de dois posters, elaborados
pelo Gabinete de Qualidade do Instituto, bem como pelas equipas de
Segurança e Saúde no Trabalho.

Saiba mais

40 ANOS INEM | Em 1987 era inaugurado o serviço de
emergência médica para recém-nascidos
A 17 de novembro assinala-se o Dia Mundial da Prematuridade. É, pois,
uma boa razão para recordarmos a inauguração do Subsistema de
Transporte de Recém-Nascidos de Alto Risco, iniciado pelo INEM em
1987.

Saiba mais

Gestos que salvam! – Sabe o que fazer em caso de
emergência?
O Número Europeu de Emergência – 112 é atendido em primeira linha
por uma Central de Emergência da Polícia de Segurança Pública (PSP),
que encaminha para o INEM as chamadas que à saúde digam respeito.
Após receber a chamada transferida pela Central 112, o INEM inicia um
processo de localização, triagem e aconselhamento.

Saiba mais
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Um agradecimento especial aos nossos profissionais de Logística, que 24h por dia asseguram uma linha da
frente operacional! 👏

#logistica #operacional #obrigado #inem #24h #nonstop

Siga o INEM no Instagram.
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