NOTÍCIAS INEM

INEM reforça dispositivo de emergência médica no inverno
O dispositivo de emergência médica nacional será reforçado durante os
próximos meses para acautelar e garantir uma resposta eficaz do
Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM) a situações de
acidente ou doença súbita. Este reforço traduz-se no acréscimo de 9
meios de emergência médica.

Saiba mais

40 ANOS INEM | “Medalha de Ouro”, de José Luís Peixoto
José Luís Peixoto escreveu, em 2008, a crónica “Medalha de Ouro”,
dedicada aos profissionais do Instituto Nacional de Emergência Médica
(INEM). Hoje recordamos o testemunho de um dos mais destacados
autores da literatura portuguesa contemporânea, após acompanhar o
trabalho desenvolvido por várias equipas do INEM.

Saiba mais

O melhor presente é estar presente
O INEM associa-se à campanha da Autoridade Nacional de Segurança
Rodoviária (ANSR) que relembra: O Melhor Presente é Estar Presente.
Todos os anos morrem mais de 600 pessoas na estrada em Portugal. Só
a condução segura de cada um de nós pode travar este drama.
Contamos com todos para chegar às #ZeroMortes

Saiba mais

INEM quer contar “40 anos de vida(s)” em fotografias
O 40.º aniversário do INEM serve de mote para o Concurso de
Fotografia que o Instituto promove habitualmente nesta quadra festiva.

Saiba mais

Gestos que salvam! – Neste Natal brinque em segurança
A época de Natal é o período do ano em que somos estimulados a
comprar mais brinquedos. O Instituto Nacional de Emergência Médica
(INEM) deixa-lhe por isso alguns conselhos para uma escolha acertada,
mas acima de tudo, uma escolha que evite acidentes.

Saiba mais
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Desejamos-lhe festas felizes e seguras e um novo ano cheio de saúde!

#INEM #FelizNatal #AnoNovo #boasfestas

Siga o INEM no LinkedIn
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