ACSS divulga "Tempos Médios de Resposta no SNS"

A Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) divulgou no dia 2 de junho, o
primeiro número da newsletter “Tempos Médios de Resposta no SNS”.
A publicação, de periodicidade mensal, apresenta os tempos de resposta praticados no
Serviço Nacional de Saúde (SNS), por região e unidade hospitalar, para Primeira Consulta
e Cirurgia Programada, e encontra-se disponível no Portal do SNS e na página eletrónica
da instituição.
Os dados divulgados, e referentes ao período de fevereiro a abril de 2016, indicam que a
média nacional de cumprimento dos Tempos Máximos de Resposta Garantida (TMRG) se
situa nos 73% para a primeira consulta hospitalar, comparativamente aos 90%
observados nas cirurgias programadas.
Mais

Reforço do SNS na região do Algarve

Os cuidados de saúde do Algarve serão reforçados, durante o período de verão, para fazer
face ao aumento do fluxo turístico esperado para esta região. De acordo com o Despacho
n.º 7222-A/2016, publicado no dia 1 de junho, o Ministério da Saúde prevê aumentar a
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assistência médica, recorrendo à mobilidade, nomeadamente à mobilidade parcial prevista
na lei, assegurando desta forma o número de médicos indispensáveis para a prestação de
cuidados de saúde com qualidade.
Para a implementação deste regime, caberá à Administração Regional de Saúde do Algarve
(ARS Algarve) identificar na sua página eletrónica a lista de necessidades prioritárias, por
unidades de saúde, especialidade médica e número de trabalhadores.
Mais

Internato Médico 2016: Escolha de vagas para acesso à especialidade

Os candidatos à formação na especialidade do Concurso Internato Médico 2016 iniciaram
no dia 1 de junho o processo de escolha de vagas até ao dia 20 de junho.
Este ano estará também disponível na página eletrónica da Administração Central do
Sistema de Saúde (ACSS) o acesso à plataforma que, em tempo real, apresenta a lista de
vagas disponíveis por região, organismo e especialidade médica.
A plataforma online pode ser acedida através de tablets, smartphones, IOS e computadores.
Mais
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ACSS estabelece regras para incentivos à realização de cirurgias no SNS

A ACSS publicou, através da Circular Normativa nº 12/2016, de 19 de maio, as regras e
procedimentos necessários à implementação do Programa de Incentivo à Realização de
Atividade Cirúrgica no SNS, com início em maio, no âmbito do Sistema Integrado de Gestão
do Acesso (SIGA).
Através deste Programa pretende-se melhorar a capacidade de resposta cirúrgica dos
hospitais públicos, assente no princípio da Gestão Partilhada de Recursos no SNS
(GPR_SNS), de forma a atingir os seguintes objetivos específicos:



Melhorar os tempos de resposta no acesso à cirurgia programada;
Rentabilizar a capacidade cirúrgica instalada na rede de estabelecimentos públicos;




Criar mecanismos competitivos para realização de atividade cirúrgica no SNS;
Aumentar a produtividade das instalações do SNS.

Mais

Nova aplicação informática para a auditoria interna no SNS

A ACSS vai disponibilizar, em breve, uma aplicação informática destinada a padronizar e a
facilitar a auditoria interna e gestão de risco nas instituições do Serviço Nacional de Saúde
(SNS). O projeto avança numa primeira fase com os hospitais EPE.
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A nova aplicação vai também permitir que a ACSS, no âmbito das competências previstas
nos seus Estatutos, aceda, de modo centralizado e transversal, às conclusões e
recomendações registadas pelas auditorias, de forma a acompanhar os riscos que não
estão a ser devidamente geridos, assim como os planos de ação para fazer face a esses
riscos ou reduzir os seus efeitos.
Mais

Benchmarking: Atualização de dados económico-financeiros
Os dados de desempenho económico-financeiro e produtividade das instituições do Serviço
Nacional de Saúde (SNS), referentes ao primeiro trimestre de 2016, já se encontram
disponíveis no microsite “Benchmarking Hospitais”.
A plataforma disponibilizada pela Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) para
monitorização do SNS divulga, igualmente, informação relativa à atividade e desempenho
assistencial, tendo registado, no mês de maio, mais de 15 mil visualizações.
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Anunciados os vencedores do Prémio Saúde Sustentável

No próximo dia 7 de junho, serão anunciados os vencedores da 5ª. edição do Prémio Saúde
Sustentável, numa cerimónia que terá lugar no Hotel InterContinental, em Lisboa e que
contará com a participação do Ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes e da
Presidente da ACSS, Marta Temido.
Nesta data, será anunciado o Prémio Personalidade Saúde Sustentável e os Vencedores
nas categorias de Cuidados Hospitalares, Cuidados Continuados, Cuidados Primários
e outras categorias.
O Prémio Saúde Sustentável é uma iniciativa promovida pelo Jornal de Negócios e a
Sanofi, orientada para a divulgação e incentivo das boas práticas da sustentabilidade da
saúde em Portugal. Neste contexto, é dado especial enfoque às instituições empenhadas
numa prestação de excelência, que são merecedoras de destaque, e cujas ações permitem
otimizar o seu próprio funcionamento.

ACM lança Plataforma de Português Online

O Alto Comissariado para as Migrações (ACM) lançou no dia 27 de maio, a Plataforma de
Português Online, uma nova ferramenta que disponibiliza informação essencial para a
aprendizagem do português europeu por estrangeiros.
Esta plataforma encontra-se atualmente disponível em português e inglês, no entanto,
brevemente poderá ser consultada noutras línguas, nomeadamente em árabe, mandarim e
romeno para fazer face às necessidades específicas dos refugiados acolhidos em Portugal.
Os conteúdos, organizados em 2 níveis distintos – nível A e nível B - permitem desenvolver
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competências na língua portuguesa, designadamente ao nível da compreensão oral, leitura
e escrita, bem como adquirir um maior conhecimento sociocultural e consciência
intercultural.
Para aceder à plataforma, poderá consultar a mesma em https://pptonline.acm.gov.pt

AGENDA

PAGE 2016 Lisbon Meeting
Data: 7 a 10 de Junho
Local: Lisboa
Inscrição obrigatória em http://www.page-meeting.org/

Jornadas de Pneumologia Entre Douro e Vouga
Data: 16 a 17 de Junho
Local: Torre da Oliva - São João da Madeira
Horário: 9h00
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III Seminário Internacional de Saúde da GS1 Portugal sobre "Standards ao Serviço da
Segurança do Doente"
Data: 23 de Junho
Local: Auditório do INFARMED
Horário: 9h00
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