10.ª Edição do Prémio de Boas Práticas em Saúde
A Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Hospitalar
(APDH), em conjunto com a Administração Central do Sistema
de Saúde (ACSS) e a Direção Geral de Saúde (DGS), estão a
organizar a 10ª edição do Prémio Boas Práticas em Saúde,
programa que conta ainda com a parceria das Administrações
Regionais de Saúde (ARS).
“SNS vs Inovação – Horizontes Futuros” é a temática
escolhida para a edição de 2016, orientada segundo três eixos
principais: desigualdades em saúde; qualidade e segurança
do doente; comunidade e gestão da doença crónica.
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Receita eletrónica desmaterializada no SNS
Foi publicado no passado dia 25 de fevereiro, o Despacho n.º 2935-B/2016, que determina a
obrigatoriedade da prescrição através de receita eletrónica desmaterializada (RECEITA SEM
PAPEL), com metas concretas para a sua efetivação.
Pese embora a utilização da prescrição eletrónica desmaterializada seja já uma realidade no
Serviço Nacional de Saúde (SNS), ainda coexistem as duas formas de prescrição — prescrição
eletrónica materializada (em papel) e prescrição eletrónica desmaterializada.
Quaisquer exceções ao presente despacho serão previamente autorizadas pelo membro do
Governo responsável pela área da saúde, mediante pedido devidamente fundamentado.
A Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E (SPMS) irá divulgar, diariamente, os dados
sobre a evolução do processo de adoção da receita desmaterializada no portal do SNS.
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Monitorização do SNS com mais acessos
O microsite “Monitorização do SNS”, disponibilizado pela ACSS para monitorização do Serviço
Nacional de Saúde, registou, no mês de fevereiro, um aumento do número de acessos e de
visualizações.
Durante o mês de fevereiro registaram-se 3879 acessos e 14 482 visualizações, correspondendo
a um acréscimo de, aproximadamente, 50%, comparativamente a janeiro, com 1636 acessos e
8094 visualizações. O microsite contempla informação sobre o desempenho das instituições do
SNS, incluindo as áreas hospitalar e de cuidados de saúde primários.
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Orçamento da Saúde prevê a reposição das 35 horas no SNS
A reposição das 35 horas na área da saúde, a entrar em vigor a 1 julho, terá um custo previsto
entre os 28 e os 40 milhões de euros, de acordo com as declarações do ministro da Saúde,
Adalberto Campos Fernandes, a 2 de março na Assembleia da República. O Governante garantiu
que a tutela dispõe de uma almofada de 55 milhões de euros, para fazer face à possível
contratação de mais profissionais de saúde para os serviços que necessitem de reorganizar as
equipas em função do novo horário de trabalho.
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Interrupção voluntária da gravidez isenta de taxas moderadoras
As mulheres que utilizem o Serviço Nacional de Saúde (SNS) para interrupção voluntária da
gravidez (IVG) estão isentas do pagamento de taxas moderadoras, de acordo com a Lei n.º
3/2016, de 29 de fevereiro publicada pela Assembleia da República.
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ACSS cria Gabinete para Atendimento ao Público
O Gabinete de Atendimento ao Público (GAP) da ACSS abriu portas em fevereiro e está localizado
no edifício situado no Parque de Saúde de Lisboa. A criação deste gabinete tem em vista a
melhoria do relacionamento e comunicação com os profissionais de saúde, prestadores e público
em geral. Os diferentes públicos-alvo poderão apresentar as suas questões, dúvidas e/ou pedidos
de informação ao Gabinete de Atendimento ao Público através do email - atendimento@acss.minsaude.pt - ou por telefone disponível na página de Internet da ACSS (www.acss.min-saude.pt).
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Direção-Geral da Saúde apresenta relatório "Portugal - Doenças Oncológicas
em Números 2015"
O relatório “Portugal – Doenças Oncológicas em Números 2015” foi apresentado no dia 3 de
março pela Direção-Geral da Saúde, no âmbito do Programa Nacional para as Doenças
Oncológicas. Este defende que a Oncologia tem um peso crescente no país, tanto em carga de
doença como no peso dos cuidados associados.
De uma forma global, assistiu-se, em 2014, a uma melhoria na acessibilidade dos doentes aos
tratamentos oncológicos registando-se, em simultâneo, um aumento do número de cirurgias
efetuadas no período em análise.
Mais

AGENDA
Conferência Portugal Saudável: um compromisso Missão Continente
Data: 8 de Março
Local: Reitoria da Universidade NOVA de Lisboa
Horário: 10h
21.º Congresso Nacional de Pneumologia
Data: 11 a 13 de Março
Local: Curia Palace Hotel
Horário: 14h
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Simpósio sobre Infeções Virais Emergentes: Infeções por vírus Zika e outros arbovírus
Data: 16 de Março
Local: Auditório da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa
Horário: 9h45
II Congresso do SNS: Património de Todos
Data: 18 a 19 de Março
Local: Teatro Rivoli, Porto
Horário: 9h45

5
www.acss.min-saude.pt

