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ARS Algarve, IP em números

Edifícios: 65 ligados pela RIS
Aces: 3 (C.S. 16)
Centro Medicina Física e Reabilitação: 1
SUB: 3
Quadro Pessoal
Grupo Profissional
Assistente Operacional
Assistente Técnico
Pessoal de Enfermagem
Pessoal de Informática
Pessoal Dirigente
Pessoal Médico
Pessoal Médico em Formação
Pessoal Técnico Superior de Saúde
Pessoal Técnico Diagnóstico e Terapêutica
Técnico Superior
Outro Pessoal
Total Geral

Total
281
328
503
9
14
261
68
46
146
107
1
1764

Principais Indicadores da Infraestrutura de TIC

Datacenter

1

Salas técnicas

23

Servidores físicos

61

Servidores virtuais

55

Aplicações

26

Lan Switch

111

Acess Point

37

Firewall
Equipamentos Vídeo conferência

2
19

Computadores/Portáteis

1300

Impressoras/multifuncionais

1110

Datacenter - software

-Virtualização:
VMWare esx/esxi
-Sistemas Operativos:
Linux (ubuntu, CentOs), Solaris, Windows 200X
-DBMS:
Oracle, MySQL, PostgreSQL, Caché e MS SQL

Serviços disponibilizados pelo Núcleo de Sistemas de
Informação e Comunicação
Suporte (Helpdesk):
Hardware
Servidores
computadores/portáteis
Impressoras/multifuncionais
Ativos de rede
Software
Sistemas operativos
Aplicações base
Aplicações especificas

Manutenção:
Hardware
Infraestrutura de comunicação
de dados, switches, routers,
firewall
Servidores, computadores
clientes, equipamentos
médicos e
Impressoras/multifuncionais
Atualização de versões de
software ou hardware
Software (S.O., aplicações base,
aplicações especificas)

Serviços disponibilizados pelo Núcleo de Sistemas de
Informação e Comunicação
Área de desenvolvimento:
Implementação de novas
tecnologias e equipamentos
Programação:
Scripts de tarefas rotineiras
Interfaces
Desenvolvimento de
aplicações (gestão de
atendimento, rastreio do
cancro da mama,
faturação/recibos, etc.)

Outras atividades:
Estudos de otimização de
workflow de Serviços Clínicos
e Administrativos
Analise de dados e recolha
estatística
Segurança de dados
Júris de aquisição de
equipamentos e aplicações
Orientação de projetos e
estágios
Planos de informatização de
processos e Serviços

Recursos disponíveis ao utilizador

Aplicações base:
Microsoft Office
(Word,Excel,PowerPoint, outlook,
acess), WRQ Reflection, Adobe
Acrobat Reader, Microsoft
Internet Explorer, firefox,
Antivirus, LibreOffice
Formação: Moodle
Pasta pessoal de rede, acessível
de qualquer pc
Pasta partilhadas por
serviço/unidade

Caixa de correio eletrónico (mailboxs:
2419) e listas de distribuição (120)
Acesso a impressoras/multifuncionais de
rede
Terminais server em windows e em linux
Portal Interno e site de Internet

Aplicações específicas
Gestão geral de Doentes e processo
clinico eletrónico:
Sinus/RNU, SAM, SAPE, MedicineOne,
VitahisCare, Alert-SUB
PAC e RIS: synapse e SiiMA Radiologia
Teleconsulta: equipamentos de
telemedicina (videoconferência)
Gestão de análises laboratoriais:
Omega 3000 (Roche)
Rastreio Colon do Útero: SiiMA
Rastreios
Rastreio da retinopatia diabética
Rastreio do Cancro da mama
Registo de dados de radiologia
(DEP/DAP)

Aprovisionamento, gestão de stocks,
património e farmácia: GHAF
Contabilidade: SIDC
Recursos Humanos e vencimentos:
RHV
Faturação/recibos: MARTA e SIG
Gestão de pedidos de suporte: sioars
BI: SIARS
Gestão de Transportes de doentes não
urgentes: SGTD

Alternativas “OpenSource” implementadas
na ARS Algarve, IP

Site na Internet: http://www.arsalgarve.min-saude.pt/
Tecnologia: Drupal, Mysql e php
Serviços:
informação para profissionais da saúde,
informação para utentes,
informação sobre a instituição,
WebService disponibiliza funções que permitem saber quais as
farmácias de serviços e/ou as farmácias em regime de
disponibilidade numa determinada localidade da região do
Algarve.

Alternativas “OpenSource” implementadas
na ARS Algarve, IP
Site na Internet: http://www.arsalgarve.min-saude.pt/
Estatística nos últimos 3 meses:

Alternativas “OpenSource” implementadas
na ARS Algarve, IP
Site na Internet do projeto Janela Aberta: http://www.janelaaberta-familia.org
Tecnologia: Drupal, Mysql e php
Serviços:
Plataforma com website bilingue (PT e ES) para inscrição

automática e gestão do envio de informação às famílias.
Artigos e vídeos .
Resposta a perguntas por email.
Videochats mensais para esclarecimento interativo das
famílias com técnicos de saúde.
Canal de TV.
Entrega e envio de informação (SMS) às famílias ao longo de
todo o seu ciclo de vida parental:
Avaliações anuais.

Alternativas “OpenSource” implementadas
na ARS Algarve, IP
Site na Internet: http://www.janela-aberta-familia.org
Estatística nos últimos 3 meses:

Alternativas “OpenSource” implementadas
na ARS Algarve, IP

Portal Intranet: http://portal.arsalgarve.min-saude.pt
Tecnologia: Liferay, Mysql e php
Serviços:

Autenticação centralizada.
Artigos e vídeos .
Contatos
Chat
Informações internas
Wiki
Manuais
Formulários

Alternativas “OpenSource” implementadas
na ARS Algarve, IP
Portal Intranet: http://portal.arsalgarve.min-saude.pt
Estatística nos últimos 3 meses:

Alternativas “OpenSource” implementadas
na ARS Algarve, IP

Solução de Gestão de Atendimento integrada com IPTV
Tecnologia: MySQL, PHP/HTML5
Servidor e pc's dos paneis de chamada: ubuntu
Descrição:
O Núcleo de Sistemas de Informação e Comunicação, procedeu no início do mês de Setembro
de 2013 à implementação de uma solução, com recurso a software livre (open source),
automatizada de gestão de chamada e fluxos de utentes no Centro de Saúde de Portimão.
Naquela unidade são processados cerca de dois mil atendimentos por dia, sendo o Centro de
Saúde com maior movimento do ACES Barlavento.
Esta solução possibilita que um utente receba uma senha numerada de forma sequencial e
conforme o serviço pretendido que facilita a organização automática do fluxo da fila de espera.
Desta forma, o sistema ajuda a proporcionar conforto e equidade aos utentes, que sabem que
o seu lugar na fila de espera é seguro. A chamada é efetuada no painel de chamada (LCD) e
sons audíveis informam o utente que chegou a sua vez de ser atendido. Os LCD's também
fornecem de forma dinâmica conteúdos de multimédia e mensagens informativas, dirigidas aos
utentes que chegam ou aguardam atendimento.

Alternativas “OpenSource” implementadas
na ARS Algarve, IP
SGA - Fotos

Partilha Eletrónica de Informação Clínica entre
Pontos da Rede de Urgência/Emergência

SUB

As 3 SUB's utilizam o Alert-SUB e estão integrados os seguintes serviços:
Imagiologia
Análises Clínicas (POC)
Eletrocardiografia – Via Verde EAM
Transferência eletrónica de doentes entre Serviços de Urgência

Partilha Eletrónica de Informação Clínica entre
Pontos da Rede de Urgência/Emergência
IMAGIOLOGIA
•Requisição do RX
no ALERT

•O médico vê o
exame no ALERT
via Link com a
SYNAPSE e toma
a decisão

•Técnico recebe o
pedido e realiza o
exame

•A imagem é
disponibilizado no
PAC da ARS

Partilha Eletrónica de Informação Clínica entre
Pontos da Rede de Urgência/Emergência
Análises Clínicas (POC)
Hemograma
Bioquímica

•Resultado
disponível no
ALERT

•Pedido no ALERT

Troponina

Urina

Partilha Eletrónica de Informação Clínica entre
Pontos da Rede de Urgência/Emergência
Processo de Referenciação Via Verde
•Doente no SUB
com sintomatologia

•Triagem

•Faz ECG 12
Derivações
•Transferência
directa para a
UCIC

•Transmissão do
ECG para a UCIC

•Diagnóstico pelo
Cardiologista

Linha
Telefónica ou
pela RIS

Partilha Eletrónica de Informação Clínica entre
Pontos da Rede de Urgência/Emergência
Transferência de doentes SUB – CHA-Faro

•Médico
transfere o
doente para o
CHA - Faro

•O Administrativo
do CHA-Faro faz
colagem dos
episódios de
urgência

•Administrativo
do SUB valida a
transferência

•Criação automática
do episódio no CHA
- Faro que fica
disponível na grelha
do administrativo

•Quando o doente
chega ao CHA- Faro
é inscrito no SONHO

Diagnóstico de necessidades
O sector da saúde em Portugal tem vindo
a sofrer profundas alterações nos últimos
anos, não só nas TIC mas também na
complexidade e multiplicidade de
serviços.
Vários sistemas de informação
proliferam pelas unidades de saúde e
nem sempre existe integração
(SAM,SAPE, MedicineOne,
VITAhisCARE, etc.).
Algumas aplicações a nível tecnológico e
funcional estão obsoletas.

“assimetria” de informação, pois sem
informação não é possível fazer gestão.
O hardware obsoleto, não só pelos anos
mas também por causa das novas
exigências aplicacionais.
Redes de dados (RIS) nem sempre tem
largura de banda suficiente para correr as
aplicações.
Proliferam de salas técnicas e
datacenters, aumentando, entre outros,
os custos e pegada ecológica.

Racionalização e sustentabilidade das TIC
Continuar a promover a elaboração e
articulação do plano estratégico dos
sistemas de informação na área da
saúde, tendo em atenção a evolução
tecnológica;
Construir e uniformizar os sistemas de
informação na área da saúde,
designadamente os de acesso geral e
clínicos (como o SClinico, PEM, Sonho);
Aumentar a partilha de informação entre
os diferentes níveis de cuidados através
da implementação de processos
transversais, mecanismos de integração,
reduzindo a assimetria e aumentando a
fiabilidade da informação (ex: dinamizar
PDS);

Renovação do parque informático e
aplicacional.
Adequar a Rede de informática da Saúde
(RIS) à necessidades das unidades.
Estabelecer uma infraestrutura de centro
de dados de excelência regional, com
alta disponibilidade e segurança.

Questões?
Obrigado.

