Número 13 – setembro de 2021
Contatos: anci.geral@gmail.com / www.anci.pt

COMEMORAÇÕES DO DIA MUNDIAL DA SEGURANÇA DO DOENTE
Conferência virtual da Organização Mundial da Saúde (OMS)
“Together for safe and respectful maternal and newborn care”
Em 2021 o Dia Mundial da Segurança do Doente é dedicado ao "Cuidados maternos e neonatais seguros"
reconhecendo o peso significativo dos danos evitáveis a que as mulheres e os recém-nascidos estão expostos
devido a cuidados inseguros, particularmente na altura do parto.
A conferência será aberta pela liderança da OMS e contará com:
• Intervenções por líderes e defensores globais da segurança do doente;
• Cenário passado e atual da saúde e segurança materna e neonatal;
• Painel de discussões sobre como priorizar a segurança nos cuidados maternos e neonatais, com
objetivo da cobertura universal de saúde, assim como o papel dos parceiros neste processo;
• Divulgação das Metas do Dia Mundial da Segurança do Doente para 2021.
Poderá assistir dia 17 de setembro às 13h via online.
Programa e inscrição: Ver

Conferência da Direção-Geral da Saúde (DGS) - “A Segurança do Doente em Portugal”
Durante a manhã do dia 17 de setembro, a DGS irá apresentar o Plano Nacional para a Segurança dos Doentes
2021-2026 (PNSD 2021-2026), com um evento online, para o qual estão convidados a assistir todos os
profissionais de saúde, doentes, gestores, investigadores e interessados pela área que se reveste da maior
importância para a saúde pública.
O PNSD 2021-2026 resulta de uma colaboração entre a DGS, através do Departamento da Qualidade na Saúde,
e a Escola Nacional de Saúde Pública-NOVA, num processo que está alinhado com as orientações
internacionais, adaptado à realidade nacional e que se pretende agregador, integrador e evolutivo.
Programa disponível em: Ver
O link de acesso será disponibilizado no site da DGS e redes sociais.
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ANCI representada no Simpósio “Ambiente e Segurança do Doente”
A ANCI estará presente no simpósio
"Ambiente e Segurança do Doente:
Para além da COVID-19" a realizar
17 de setembro às 17h.
Este será um evento híbrido:
presencial (Auditório do Templo da
Poesia, Parque dos Poetas em
Oeiras) e streaming.
Programa: Ver
Inscrições gratuitas em: AQUI

Lançamento do Livro “Guia Prático para a Segurança do Doente”
A Editora LIDEL irá lançar o “Guia Prático para a
Segurança do Doente”.
Segundo a sinopse da obra, “a Segurança do
Doente é um desígnio para todas as organizações
de saúde e será cada vez mais uma realidade
presente no que se espera dos cuidados de saúde
nas próximas décadas. Sem ela, não é possível
alcançar cuidados de saúde de qualidade, que
traduzam eficiência e equidade para todos e,
consequentemente, ganhos em saúde.
Este livro destina-se a todos os profissionais que
trabalham na área da saúde e apresenta, de uma
forma simples, sistematizada e prática, um roteiro
para a compreensão dos principais conceitos,
ferramentas e desafios no âmbito da qualidade e
segurança.”
O evento irá decorrer nas instalações da Cruz Vermelha Portuguesa, em Lisboa, dia 17 setembro às 18h:15.

Agenda:




14 e 15 novembro 2021 - ESCMID Postgraduate Technical Workshop: Antimicrobial Stewardship: A
competency based approach (Belgrado - Sérvia). Mais info em: https://www.escmid.org/dates_events/
16 a 19 novembro 2021 - European Scientific Conference on Applied Infectious Disease Epidemiology
(ESCAIDE) (online). Mais info em: https://www.escaide.eu/en
23 a 26 abril 2022 – “32st European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases” (Lisboa).
Mais informação em: https://www.eccmid.org/
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