Alterações no pagamento de Taxas Moderadoras

O Ministério da Saúde decidiu reduzir o valor das taxas aplicadas aos utentes, no acesso
ao Serviço Nacional de Saúde (SNS). As alterações da tabela de valores, determinados
pela Portaria nº 64-C/2016, estipulam, por exemplo, que uma consulta normal em centro
de saúde desça dos atuais 5 euros para 4,5 euros. Noutro exemplo, o atendimento no
Serviço de Urgência Polivalente dos hospitais, a taxa moderadora passa, a partir desta
sexta-feira, a custar 18 euros, em vez dos 20,60 cobrados anteriormente. Os novos
valores e regras de apuramento e cobrança de taxas moderadoras entram em vigor esta
sexta-feira, dia 1 de abril.
Mais

RNCCI vai aumentar capacidade de resposta aos utentes
O papel do cuidador, a estratégia de intervenção, a área de saúde mental, pediatria e cuidados
paliativos, e a priorização do aumento de vagas/lugares nas áreas geográficas mais
deficitárias, são algumas das medidas previstas no Plano de Desenvolvimento da Rede
Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI), apresentado no dia 28 de março pelo
Coordenador Nacional, Manuel Lopes.
Este novo plano de desenvolvimento da rede de cuidados continuados decorre de uma
preocupação do XXI Governo Constitucional que elegeu como prioridade a expansão e
melhoria da integração da RNCCI.
Mais
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Desmaterialização da referenciação de utentes no SNS
A ACSS divulgou a 29 de março, junto das Administrações Regionais de Saúde, Hospitais e
Unidades Locais de Saúde, a circular normativa conjunta ACSS/DGS/SPMS n.º 6 que procede
à desmaterialização da referenciação de utentes no Serviço Nacional de Saúde (SNS),
contribuindo para a agilização de fluxos de doentes e para o livre acesso e circulação do utente
no SNS.
A implementação da circular será assegurada de forma gradual por todas as instituições
hospitalares do SNS, conforme indicado no documento, até ao dia 18 de abril.
Mais

Manutenção de contratos com médicos internos
Os 114 médicos internos, que não conseguiram formação especializada em 2016, poderão, a
título excecional, manter-se em exercício de funções no Serviço Nacional de Saúde. A medida
está prevista no Orçamento de Estado para 2016, publicado na quarta-feira (30 de março).
As condições em que estes médicos poderão exercer as suas funções estarão ainda sujeitas à
emissão de um despacho dos Ministérios da Saúde e das Finanças.
De acordo com o Regulamento do Internato Médico, após a licenciatura em Medicina, segue-se
a formação médica especializada, teórica e prática, tendo como objetivo habilitar o profissional
ao exercício tecnicamente diferenciado na respetiva área de especialização.
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Abertas as candidaturas para

Peça de teatro Infantil

Prémio de Boas Práticas em

"Cinderela" promovido pelo

Saúde

Centro Hospitalar Psiquiátrico de
Lisboa

O prazo para a entrega de candidaturas à

A Companhia de Teatro Byfurcação, em

10ª Edição do Prémio Boas Práticas em

parceria

Saúde arranca hoje (1/04) e estende-se

Psiquiátrico de Lisboa, apresentará até ao

até 16 de maio.

próximo dia 8 de Maio 2016, a peça de

Os interessados deverão submeter a

teatro infantil Cinderela. Os espetáculos

candidatura na página online do Prémio

realizar-se-ão

Boas

sábados pelas 16h e domingos pelas 11h.

Práticas

em

Saúde

(http://www.boaspraticasemsaude.com/),

com

o

na

Centro

Sala

Hospitalar

Polivalente,

Mais

onde se encontra disponível o formulário
para o efeito bem como o regulamento do
concurso.
Mais
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AGENDA

Corrida Saúde + Solidária

Data: 8 de Maio
Local: Estádio Universitário de Lisboa
Horário: 10h

Envie-nos os seus comentários
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