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Programa

Módulo Informação de Saúde (A)

11 de Julho
A1) A intermediação médica no acesso a dados de saúde
- Rita de Brito Gião (CIDP)
A2) Debate: hospitais públicos, hospitais privados e acesso à informação de saúde
Moderador: Tiago Fidalgo de Freitas (FDUL)
- Teresa Matias (Diretora Clínica Adjunta do CHLC, EPE)
- Miguel Lagoute (Diretor do Departamento Jurídico do CHLC, EPE)
- João Ferreira Rebelo (Diretor Jurídico de Compliance do Grupo Luz Saúde)
18 de Julho
A3) Acesso à informação de saúde e informação em matéria genética
- Cláudia Monge (FDUL)
A4) Contratos de seguros e suficiência do consentimento para acesso à informação de saúde
- Pedro Madeira de Brito (FDUL)
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Informações

Data: 11 a 18 de julho
Local: Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa
Horário das sessões: Terças a quintas-feiras, das 18h30 às 21h15
Propina do módulo: €150
Inscrições e pagamentos:
1. Inscrição apenas neste módulo - acima no botão "inscrições", no menú do curso (vermelho)
2. Inscrições no curso completo e no tronco comum + um módulo, devem ser efectuadas na página do curso

Notas sobre as inscrições:
As entidades públicas que necessitem de emissão prévia de factura, deverão contactar o secretariado do ICJP, antes de
efectuarem a inscrição online.
As inscrições ficam confirmadas com a regularização do respetivo pagamento.
As entidades públicas que façam um pagamento de múltiplas inscrições numa única transferência bancária, após a
efetivação do mesmo, devem remeter por e-mail ao secretariado do ICJP, uma lista com os nomes dos inscritos, o valor da
inscrição a cada um deles associada e o número do pagamento constante no e-mail de confirmação, enviado pelo website
após a inscrição online.

Contactos:
Dra. Telma Oliveira, de 2.ª a 6.ª, 11h00-13h30 e 14h30-19h00.
Telefone: 217820265 – Telemóvel: 933469330 – e-mail: icjp@fd.ulisboa.pt
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Ficha Técnica
Assessor científico:
Dr. Gonçalo Fabião
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