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Assunto: PROJETO EXAMES SEM PAPEL

Em resposta ao vosso ofício, com a referência HC/JS/RC/MP/31/07/2017, esclarecemos o seguinte:

Na sequência do determinado pelo Despacho 4751/2017, de 23 de maio de 2017, pretende-se

que os resultados de exames, da área de patologia clínica, passem a ser disponíbílizados ao

cidadão e ao profissional do Serviço Nacional de Saúde via Registo eletrónico da saúde. Com este

passo, pretende-se introduzir alterações profundas e sistémicas no circuito actual de

disponibilização de resultados de exames/ conduzindo a uma mudança de paradigma onde se

abandona um modelo cujo principal vetar de transmissão da informação é o papel, em

detrimento de um modelo desmaterialízado, onde a informação acompanha o utente e o

profissional de forma digital e é disponibilizada em qualquer ponto do SNS, independentemente

do seu lugar de origem;

Os resultados dos exames constarão na área do profissional, através do perfil do utente em

questão, por área clínica/ visto que os resultados são disponíbilízados por boletins de resultados

e os mesmos encontram-se separados por áreas clínicas;

Nesta fase de disponibílização de resultados, em formato PDF, de análises clínicas, os mesmos

ficarão disponíveis ao médico na sua área do profissional, não existindo qualquer tipo de

notificação. Os resultados, aquando da sua disponibilizaçao, por parte de quem efectuou os

exames/ ficarão acessíveis ao médico, podendo este proactivamente consultá-los;

Não é de todo pretensão da SPMS, e, nomeadamente do projecto "Exames sem Papel", que os

Médicos do SNS efetuem a validação de resultados sem a presença do utente em consulta. E
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intenção da SPMS/ com esta primeira fase de desmaterialização/ que a informação de resultados

de um MCDT acompanhe os utentes e os profissionais de saúde por todo o SIMS.

A desmaterialízaçâo dos resultados não impede, nesta fase, a existência dos mesmos também em

formato papel. Contamos a breve trecho ter resultados estruturados e que os mesmos migrem

automaticamente para SCLIMICO CSP/ tal como é indicado no ofício enviado por vossas

excelências.

Dada a pertinência da sugestão por vós colocada quanto à necessidade de informar o utente deste

ter que deslocar a uma consulta presencial com o seu médico de família para avaliação dos

resultados dos seus exames, informaremos os utentes, por meios digitais e demais veículos

informativos, quanto à manutenção da necessidade de o mesmo ter que comparecer a uma

consulta médica. Tomaremos em linha de conta a inclusão desta informação no modelo de

requisição em futuras alterações.

Para além dos esclarecimentos anteriores, estamos ao total dispor para outros eventuais esclarecimentos

que entendam por necessário ter. Para contactos posteriores sobre este tema, podem contactar o gestor

de projecto para esta área, o Dr. Nuno Veludo através do email: nuno.veludo@spms.min-saude.pt.

Com os melhores cumprimentos,

O Presidente do Conselho de Administração
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Henrique Martins
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