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CONCEITO

• Projeto de Bem Público Regional do BID, a 
sua finalidade é facilitar o desenvolvimento 
da saúde eletrônica no continente com 
ênfase na história clínica eletrônica.

• O nível de maturidade na região é 
heterogêneo, pelo que cada pais da rede 
pode se beneficiar com o avance que os 
outros membros da rede tem alcançado.



CONCEITO

Suas atividades se desenvolvem baseados em:
• Intercâmbios entre países, para que o pais com 

melhor desenvolvimento  na matéria entregue a sua 
experiência, documentos e produtos relacionados.

• Trabalho com consultores internacionais em 4 grupos 
de trabalho para publicar recomendações técnicas 
aplicáveis aos países membros.

• Oficinas com consultores internacionais para o 
desenvolvimento de uma base de conhecimento que 
permita aos países membros, implementar em 
projetos relevantes de alcance nacional. 



PAÍSES MEMBROS

Uruguai

Chile

ColômbiaPeru

Costa 
Rica



FINANCIAMENTO

• BID: US$ 700.000. Pago direto de elementos 
facilitadores da cooperação.

• Países membros: US$ 300.000 (em conjunto) 
Aporte de bens ou dedicação de professionais ao 
desenvolvimento das tarefas próprias da rede.

• O orçamento deve se realizar em 30 meses, estes 
terminam em Dezembro 2016.



AVANCES

• .
Coordenação 

permanente (reuniões 
periódicas)

Oficinas presenciais 
(temas priorizados)

Intercâmbios Binacionais

Trabalho com consultoras 
internacionais para gerar 

diagnóstico e 
recomendações técnicas.



BENEFÍCIOS AO 
PARTICIPAR NA REDE

Coordenação 
permanente (reuniões 

periódicas)

Oficinas presenciais 
(temas priorizados)

Intercâmbios Binacionais

Trabalho com consultoras 
internacionais para gerar 

diagnóstico e 
recomendações técnicas.



GRUPOS DE TRABALHO

Marco 
institucional e 

normativo

Arquitetura de 
sistemas

Terminologias Padrões.



PRODUTOS DA REDE

Transferência
tecnológica

Cursos de e-learning
como um bem público

Livro (quatro temas dos 
grupos de trabalho)

• Intercâmbios técnicos (OIDs, 
ferramentas de IO específicas)

• Oficinas presenciais

• Disponibles en plataforma 
web

• Uso libre sin fecha de cierre

• Diagnóstico de situação 

• Análise de lacunas

• Recomendações técnicas



DISPONIBILIDADE DOS 
PRODUTOS NA REDE

•Alguns tem sido realizados, existem outros pendentes

Oficinas presenciais

•Alguns tem sido realizados, existem outros pendentes

Intercambios binacionais

•Estarão disponíveis na plataforma web,  a partir de março de 2017

Cursos de e-learning

•Apresentação do livro de diagnóstico e recomendações técnicas, planificada para abril de 2017

Reunião de fechamento
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