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Nova Gestão
Telessaúde

Promover um espaço de reflexão sobre a aplicação de
tecnologias para a promoção da saúde, este é o objetivo do 6º
Congresso Brasileiro de Telemedicina e Telessaúde. O evento,
promovido pelo Conselho Brasileiro de Telemedicina e
Telessaúde (CBTms), será realizado de 20 a 22 de novembro
de 2013, na Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo (USP). Na ocasião, o consultor da UNA-SUS, Luiz Carlos
Lobo, irá participar como Presidente de Honra.
Durante o evento, serão discutidas questões a
respeito da Inclusão Social e Novas Tecnologias para Pessoas
com Deficiência; Telemedicina e Educação Interativa
(educação 3.0), Saúde Móvel Hospitalar, Tablet da Saúde e
Saúde Móvel para Atenção Primária, Biblioteca Digital,
Telediagnóstico, entre outros temas.
Participarão do evento gestores públicos de saúde,
coordenadores e equipes dos Núcleos do Telessaúde Brasil
Redes, coordenadores e equipes da Rede Universitária de
Telemedicina (RUTE), Centros de Telemedicina e Telessaúde,
hospitais, profissionais de saúde, de tecnologia e estudantes.
Maiores informações acesse:
http://congresso2013.cbtms.org.br/portal/
Fonte: Portal UNA-SUS

Saiba mais sobre
Telessaúde:
RedesBrasil:
http://www.telessaudebrasil.org.br/

Rede Universitária de Telemedicina:
http://rute.rnp.br/

Projeto Homem Virtual:
http://www.projetohomemvirtual.org.br/

O Telessaúde é uma importante ferramenta para
apoiar e fortalecer a Atenção Básica e como foi
discutido durante todas as reuniões de pactuação de
indicadores, a implantação de pontos é uma
necessidade e uma realidade, mas também é
importante que os profissionais possam fazer uso
desta ferramenta viabilizando uma atenção mais
segura e próxima do usuário. Então minha
apresentação a Rede de Atenção à Saúde no Estado ,
tendo a Atenção Básica como ordenadora do
Sistema é na verdade um convite a todos os
profissionais de Saúde para uma adesão ao uso da
teleconsultoria, e de todos os recursos que
possamos viabilizar. Sejam todos bem vindos a este
momento da tecnologia a serviço da saúde.
Com carinho Rita Webster.

Coordenadora do NUTEAL

UFAL E SESAU PROMOVEM EVENTO
DE TELESSAÚDE E PROVAB

:

O ev e n to I V S E M I N Á R I O A L AG OA N O D E
TELEMEDICINA E TELESSAÚDE a ser realizado em
conjunto com o II ENCONTRO ESTADUAL DE
TELESSAÚDE e o I ENCONTRO ESTADUAL DO PROVAB
objetiva, de modo geral, fomentar o debate e a
produção de conhecimentos científicos e práticos no
contexto do acesso e uso de informação para saúde
no Brasil, e, em especial, Alagoas. Com a discussão
da temática “Desafios da Gestão Informacional e
Tecnológica em Saúde no Brasil” espera-se,
promover reflexões acerca do uso da informação e
informática para o bem comum, social e para
melhoria das atividades preconizadas pelas Redes
de Atenção à Saúde.
Mais Informações: http://goo.gl/F7QOy2

Este informativo do NUTEAL é trimestral e sua distribuição gratuita no site : http://www.saude.al.gov.br/telessaude
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Sistema Telessaúde
é implantado em Traípu:
A Prefeitura de Traipu implantou em 26/09/13 quatro pontos
do Telessaúde, sistema digital de informação que auxilia o
médico em seu trabalho. Recebem o equipamento as
Unidades Básicas de Saúde (UBS) 13 de Maio e COHAB, que
ficam na cidade, e outras duas localizadas nos povoados
Santa Cruz e Olho d’Água da Cerca. A ação busca melhorar a
qualidade e a agilidade no atendimento aos pacientes da
atenção básica do Sistema Único de Saúde (SUS), reduzir
custos com deslocamentos e fixar profissionais de saúde
nesses locais.
O sistema permite que os profissionais da saúde do
município acessem serviços de Teleassistência, através do
qual consultam outros profissionais da área, e de
Teleducação, pelo qual são ofertadas aulas, cursos e
conferências promovidas por uma equipe de gestores da
saúde, de instituições formadoras de profissionais da saúde e
dos serviços do SUS.
“Iniciar esse trabalho é como o desafio de uma novidade a
ser conquistada. Agora nós temos essa ferramenta para
aproveitar o conhecimento mais atualizado do mundo. A
tecnologia do Telessaúde vai funcionar como uma ponte
para os profissionais da saúde buscarem e oferecerem
soluções apropriadas para os problemas de nossa população.
O Telessaúde é um meio para potencializar o serviço que já
temos”, pontua a prefeita Conceição Tavares.
Com o sistema, os médicos e demais profissionais da saúde
podem consultar informações médicas para aperfeiçoar
diagnósticos e proporcionar um melhor tratamento aos
pacientes. Da mesma forma, os profissionais de Traipu
utilzarão o sistema para transmitir sua experiência e auxiliar
médicos de outros municípios.
De acordo com Etinho Dias, Secretário Municipal de Saúde,
os Pontos do Telessaúde em Traipu foram selecionados após
visitas às UBSs do município e após pesquisas sobre o dia a
dia e as necessidades do trabalho de cada grupo do Programa
Saúde da Família (PSF). “Agora os nossos profissionais podem
consultar outros da mesma área por meio desses
instrumentos de telecomunicação bidirecional.” explica o
secretário.
Fonte:
http://cadaminuto.com.br/noticia/226988/2013/09/26/si
stema-telessaude-e-implantado-em-traipu
Fonte: Portal UNA-SUS

Serviço de Telecárdio em Satuba
facilita exame de
eletrocardiograma:
Os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) do município de
Satuba já dispõem do serviço de Telecárdio, que consiste na
realização do exame de Eletrocardiograma, onde o paciente
se submete ao procedimento e em pouco menos de 30
minutos já recebe o laudo.
O eletrocardiograma (ECG) é um exame de saúde na área de
cardiologia no qual é feito o registro da variação dos potenciais
elétricos gerados pela atividade elétrica do coração, e é
indicado como parte da análise de doenças cardíacas e no
diagnóstico de infarto agudo do miocárdio.
Como explica a enfermeira Alanna Nunes, o exame é
realizado na Unidade de Saúde Central e, logo em seguida, o
resultado é encaminhado pela internet para a Central de
Telemedicina, onde o médico cardiologista de plantão faz a
interpretação do eletrocardiograma, avalia e retorna o laudo
para a Unidade de Saúde.
De acordo com a enfermeira, responsável pela realização do
procedimento, o laudo é concluído num tempo médio de 15
minutos. Segundo Alanna, isso garante além de qualidade,
agilidade e segurança em tempo bastante curto.
Para o secretário municipal de saúde Diógenes Neto, a
implantação do serviço de Telecárdio em Satuba, seguindo
determinação e apoio do prefeito Paulo Acioly, significa um
ganho para os usuários do SUS, já que alguns minutos podem
salvar vidas. "Trata-se de mais um serviço acessível, de
precisão e ágil para os usuários do SUS de Satuba", comemora
Diógenes.
Com o sistema, os médicos e demais profissionais da saúde
podem consultar informações médicas para aperfeiçoar
diagnósticos e proporcionar um melhor tratamento aos
pacientes. Da mesma forma, os profissionais de Traipu
utilzarão o sistema para transmitir sua experiência e auxiliar
médicos de outros municípios.
De acordo com Etinho Dias, Secretário Municipal de Saúde,
os Pontos do Telessaúde em Traipu foram selecionados após
visitas às UBSs do município e após pesquisas sobre o dia a
dia e as necessidades do trabalho de cada grupo do Programa
Saúde da Família (PSF). “Agora os nossos profissionais podem
consultar outros da mesma área por meio desses
instrumentos de telecomunicação bidirecional.” explica o
secretário.
Fonte:
http://cadaminuto.com.br/noticia/226988/2013/09/26/si
stema-telessaude-e-implantado-em-traipu
Fonte: Portal UNA-SUS
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