x

PEM_MED

Prescrição Eletrónica Médica - Prescrição e
Dispensa de Medicamentos

Prescrição de medicamentos: por DCI, por via eletrónica sustentada por normas
de orientação clínica e desmaterialização dos procedimentos associados ao ciclo
Prescrição – Dispensa - Faturação de medicamentos, incrementando a eficiência
e segurança no circuito

x

x

x

x

PEM_CRD

Prescrição Eletrónica Médica - Cuidados
Respiratórios Domiciliários

Desenvolvimento de uma aplicação que cumpra as NOC para os CRD e
disponibilização através dos sistemas locais e da PDS para as entidades
prescritoras

x

x

x

x

PEM_FH

Prescrição Eletrónica Médica - Farmácia
Hospitalar

Implementação de serviços de prescrição e dispensa e monitorização a
prescrição e dispensa de medicamentos em ambulatório pela farmácia
hospitalar.

x

x

x

x

PEM_MCDT

Prescrição Eletrónica Médica - MCDT

Desmaterialização dos procedimentos associados à Prescrição, Prestação e
Faturação de MCDT e visa a alcançar eficiência e segurança no processo

x

x

x

x

Sclínico CSP

SClínico CSP

Aplicação clínica destinada ao registo de informação decorrente do ato de
consulta orientada para os profissionais médicos, enfermeiros, nutricionistas e
outros profissionais de saúde dos Cuidados de Saúde Primários

x

x

x

x

SClínico H

SClínico Hospitais

Aplicação única comum a todos os prestadores de cuidados de saúde em
ambiente hospitalar

x

x

x

x

SIVIDA

SIVIDA - SI de Controlo do HIV / SIDA

Sistema de informação que permite a monitorização e acompanhamento de
utentes com VIH/SIDA

x

SIGLIC

SI de Gestão da Lista de Incritos para Cirurgia

obter informação sobre a lista de inscritos para cirurgia no Serviço Nacional de
Saúde, de modo a dispor de dados estatísticos e de indicadores que permitam
efetuar o controlo de gestão da atividade cirúrgica programada face às
necessidades dos utentes

x

x

SISO

Sistema de Informação para a Saúde Oral

Suporta o Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral (PNPSO), com
objetivo avaliar e diminuir a incidência e a prevalência das doenças orais

x

x

x

SINAVE

Sistema Nacional de Apoio à Vigilância
Epidemiológica

Desmaterializa o registo das notificações e dos inquéritos epidemiológicos das
DDO pelos médicos notificadores e delegados de saúde pública, locais e
regionais e, permite a produção de estatísticas recorrendo a sistema de
georreferenciação e o reporte ao ECDC (European Committee for Disease
Control)

x

RNCCI

Plataforma Rede Nacional de Cuidados
Continuados Integrados

plataforma de suporte à RNCCI

x

x

x

O3. Reforçar o suporte
social na saude e na
doença

Cadastro dos utentes do SNS: a sua identificação, caraterização e distribuição
geográfica

x

x

x

O4. Reforçar a
participação de Portugal
na saúde global

O2. Promover a saúde ao
longo do ciclo de vida

Registo Nacional de Utentes

O1. Obter ganhos em
saúde

RNU

E4. Políticas Saúdáveis

Resumo

E1. Cidadania em Saúde

E3. Qualidade em Saúde

Linha de serviço / Linha de atividade

E2. Equidade e Acesso
aos Cuidados de Saúde

SIGLA

SONHO-CSP
PDS

Sistema Administrativo para os Cuidados Saúde Sistema que visa cobrir as necessidades administrativas relativas aos Cuidados
Primários
de Saúde Primários
Sistema que permite o registo e partilha de informação clínica entre o utente,
Plataforma de Dados de Saúde
profissionais de Saúde e entidades prestadoras de serviços de Saúde, de acordo
com os requisitos da Comissão Nacional de Proteção de Dados

CTH

Consulta a Tempo e Horas

Sistema integrado de referenciação e gestão do acesso à primeira consulta de
especialidade hospitalar, adoptando princípios de transparência e de
uniformidade de critérios, permitindo medir os tempos de acesso, harmonizar
os formatos de gestão da informação e proceder à monitorização, ao longo do
tempo, da dinâmica procura-resposta dos cuidados em causa

CE

Certificados Eletronicos

Desmaterialização de certificados na saúde

SICO

RENTEV

SIM@SNS

Desmaterialização do Certificado de Óbito com vista a promover uma adequada
utilização dos recursos, a melhoria da qualidade e do rigor da informação e a
Sistema de informação de Certificados de Obitos
rapidez de acesso aos dados em condições de segurança e no respeito pela
privacidade dos cidadãos
Sistema de informação que permita a recolha, a manutenção e a gestão do
Sistema de Gestão de Testamento Vital
acesso aos Testamentos Vitais dos cidadãos que pretendem outorgar um
documento de diretivas antecipadas de vontade
Sistemas de Business Intelligence que consolidam a informação de produção das
unidades prestadoras dos CSP, com dados provenientes de outras fontes para
Sistema Informação Monitorização do SNS
disponibilizar um conjunto de indicadores e relatórios padronizados a nível
nacional, regional ou local

O4. Reforçar a
participação de Portugal
na saúde global

O3. Reforçar o suporte
social na saude e na
doença

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x

Sistema de informação geográfica para produzir indicadores relevantes que
proporcionem coerência e ajustamento do sistema de saúde à realidade
socioeconómica atual

SICA

Sistema de Informação de Contratualização

Suportar os processos de planeamento, contratualização e monitorização de
desempenho que compõem o Modelo de Contratualização que está
estabelecido entre a Tutela e as entidades prestadoras de cuidados de saúde do
SNS

x

SIGEF

Suportar as atribuições do Departamento de Gestão Financeira em relação à
SGIEF - Sistema Informático Gestão Económico- elaboração, monitorização e controlo da execução do orçamento do Ministério
financeiro
da Saúde e do SNS, bem como possibilitar a prestação de informação financeira
consolidada

x

SITAM

SI Taxas Moderadoras

Serviço centralizado que assegura todo o processo de alerta, notificação e
cobrança das taxas moderadoras em dívida

x

x

Sistema de informação Geografica de
Planeamento em Saúde

SIGPS

O2. Promover a saúde ao
longo do ciclo de vida

x

O1. Obter ganhos em
saúde

x
Sistema que visa cobrir as necessidades administrativas relativas aos Cuidados
de Saúde Hospitalares

E4. Políticas Saúdáveis

SONHO

SONHO - Sistema Integrado de Informação
Hospitalar

Resumo

E3. Qualidade em Saúde

Gestão Integrada da Doença

E2. Equidade e Acesso
aos Cuidados de Saúde

Linha de serviço / Linha de atividade

GID

E1. Cidadania em Saúde

SIGLA

x

x

GDH

GDH - Grupos Diagnósticos Homogéneos

Recolha, codificação e agrupamento em Grupos de Diagnósticos Homogéneos
(GDH) dos episódios de Internamento, Cirurgia de Ambulatório e Ambulatório
Médico, com vista à caraterização da produção hospitalar e à sua posterior
faturação

x

SICC

Sistema de Informação de Centralizado
Contabilidade

Aplicação de contabilidade

x

RHV

Recursos Humanos e Vencimentos

Aplicação de Recursos Humanos

x

SGTD

Sistema de Gestão de Transportes de Doentes

SIGAI

Sistema de informação de Gestão de Acordos
Internacionais

SAGMD

Sistema de Gestão de Apoio à Gestão da
Mobilidade de Doentes

epSOS

INFOCUSTOS

x

x

x

x

x

x
x

apoio e suporte à gestão da mobilidade de doentes que permite eliminar o papel
de diversos processos, incluindo o pedido de assistência médica no estrangeiro
ao abrigo da lei nacional ou pedido de assistência ao abrigo dos acordos de
cooperação com PALOP (entre outros)

O4. Reforçar a
participação de Portugal
na saúde global

Informação de Custos do SNS

Disponibilizar a informação de custos incorridos com todas as prestações de
saúde realizadas ao utente promovendo a transparência dos custos e a
consciencializando os cidadãos para o esforço económico nacional, fomentando
a utilização mais adequada dos recursos disponíveis

FHS

O3. Reforçar o suporte
social na saude e na
doença

Facturação Hospitalares às Seguradoras

Disciplinar e agilizar o processo de troca de informações entre entidades do SNS
e empresas de seguros, subjacente à faturação de cuidados de saúde prestados
nos hospitais a vítimas de acidentes abrangidos pela cobertura de um contrato
de seguro de acidentes

O2. Promover a saúde ao
longo do ciclo de vida

Resumo

O1. Obter ganhos em
saúde

Linha de serviço / Linha de atividade

E4. Políticas Saúdáveis

E3. Qualidade em Saúde

E2. Equidade e Acesso
aos Cuidados de Saúde

E1. Cidadania em Saúde

SIGLA

x

x

x

x

Smart Open Services for European Patients,
Piloto Nacional

x

x

x

Expand

Expand

x

x

x

e-sens

e-sens

x

x

x

