
BoletimdeSaúde
Infantil passa
aversãodigital
DiaMundialdaCriança
AndreaCunhaFreitas
Direcção Geral da Saúde
apresenta hoje oBoletim
umaversãodigitale
opcional do actual registo
que existe para as crianças

Apartir da próxima semana oCen
tro Hospitalar deAveirovai iniciar o
projectopilotodaDirecção Geralda
Saúde DGS que oferece aos pais de
uma criança ali nascida o direito de
optar entre um boletim emsuporte
de papel e omesmo registo em ver
são digital Ou um ou outro A me
dida está inseridano novoPrograma
Nacionalde Saúde Infantil e Juvenil
PNSIJ e espera seque atéOutubro
deste ano todas as unidadesdo Sis
temaNacional de Saúde públicasou
privadas possam estar preparadas
para dar esta opçãoaospais Jáneste
mês de Junho começama ser entre
guesas novaseactualizadas versões
empapel doBoletimde Saúde Infan
til e Juvenil
A adopção das curvas de cresci

mento percentis da Organização
Mundial de Saúde e a nova crono
logia das consultas de vigilância em
idades chave que eleva para 18 o to
tal de visitas aomédico até à idade
adulta eramalgumasdasmudanças
já conhecidas do novo PNSIJ Hoje
para assinalar o Dia Mundial da

Criança a DGS apresenta mais
novidades com a disponibilização
de novos instrumentosde registo O
ponto comum é a desmaterializa
ção transferir a informação para
umsuportedigital numamedidaque
quer simplificar avidasobretudoaos
pais mas também aos profissionais

de saúde segundo explicaBárbara
Menezes uma das responsáveis da
equipa daDGSque elaborou o novo
PNSIJ A actualização dosboletins de
saúde comascurvas daOMS nova
cronologia de consultas e um refor
ço daavaliação do desenvolvimento
emocional já estava prevista Aliás
segundoBarbaraMenezes estas no
vasversões empapel serão distribu
ídasainda estemês de Junhoa todos
os bebés nascidos emPortugal
Até ao final do ano a DGS quer

oferecer também esta nova versão
em dois suportes distintos em pa
pel ou digital para já no âmbito do
projecto piloto a versão digital só
será oferecida aos pais dos bebés
nascidos emAveiro Nos dois casos
são registosquesãopropriedade dos
pais e são eles os únicos que podem
autorizar oacessoaosdados Nocaso
daversãodigital seránecessárioque
os pais se registemnaPlataformade
Dados em Saúde Vantagens Entre
outras este boletim não se perde
nem estraga e pode ser consultado
emqualquer lugar Paraosprofissio
nais de saúde deverá garantir uma
melhor articulação e é mais fácil
de actualizar

ADGSquer aindacolocaremtodas
as unidades do Serviço Nacional de
Saúde SNS o registo on line Nascer
Utente que irápermitirque à seme
lhança do que já acontece em 95
das unidades com o registo civil no
caso doNascer Cidadão seja possí
vel que a criança seja inscrita como
utentedo SNS logoànascença ainda
nasmaternidades Poroutro lado a
Notícia de Nascimento informação
que é transmitida entre o hospital e
ocentrode saúdedaáreade residên
cia do recém nascido tambémserá
desmaterializada e feita apenaspor
meios informáticos

Público

13

S/Cor

264

51453

Nacional

Informação Geral

Diário

Página (s):
Imagem:

Dimensão:

Temática:Periodicidade:

Classe:

Âmbito:
Tiragem:01062013

Saúde


