Livre acesso e circulação no SNS

O processo de livre acesso e circulação do SNS, vai permitir que o cidadão, que aguarda
pela primeira consulta de especialidade hospitalar, possa em articulação com o médico
de família responsável pela referenciação, optar por qualquer uma das unidades
hospitalares do SNS onde exista a especialidade em causa.
Segundo o Despacho n.º 5911-B/2016, publicado a 3 de maio, a referenciação é efetuada
tendo por base critérios prioritários como o interesse do utente, a proximidade geográfica
e os tempos médios de resposta, acessíveis através do Portal do SNS, para a primeira
consulta

de

especialidade

hospitalar

nas

várias

instituições

do

SNS.

O novo sistema de Livre Escolha e Circulação de Doentes no SNS entrará em pleno
funcionamento no final de maio de 2016. Perceba quais são as novidades do novo regime.
Mais

Abertos 218 postos de trabalho para assistente das áreas hospitalar e de
saúde pública
Através do Aviso n.º 5669-A/2016, publicado no Diário da República, 2.º Série, n.º 84, 2.º
suplemento, de 2 de maio, encontra-se aberto o procedimento simplificado de seleção
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conducente ao recrutamento de pessoal médico para a categoria de assistente, das áreas
hospitalar e de saúde pública, da carreira especial médica e da carreira médica dos
estabelecimentos de saúde com a natureza jurídica de entidade pública empresarial,
integrados no Serviço Nacional de Saúde.
Mais

Nova plataforma AGIT vai gerir transporte de doentes
O transporte não urgente de doentes no Serviço Nacional de Saúde (SNS) vai ser gerido
através da nova Aplicação de Gestão Integrada de Transportes (AGIT). A implementação da
nova plataforma, surge no âmbito do processo de livre acesso e circulação do utente no
SNS. De acordo com a Circular Informativa Conjunta n.º 5/2016/ACSS/SPMS, de 27 de abril,
a aplicação deverá ser capaz de sustentar eletronicamente todo o processo de transporte
programado de doentes, desde a prescrição à realização do mesmo.
Mais
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Cuidados Continuados com mais 28 camas
A Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) tem mais 28 camas
disponíveis, desde 2 de maio, com a abertura da Unidade de Longa Duração e Manutenção
da Santa Casa da Misericórdia, em Ponte de Lima.
Até ao final do primeiro semestre a rede integrará ainda mais lugares, com a abertura das
unidades de Melgaço e de Vale de Cambra. Os novos espaços permitirão aumentar a
capacidade de resposta da RNCCI, sendo este um dos objetivos definidos pelo atual
Ministério da Saúde.
Para mais informações sobre a rede, consulte os indicadores mensais.
Mais

Baixo Alentejo acolhe exposição sobre Prémio de Boas Práticas em Saúde
A Unidade Local de Saúde (ULS) do Baixo Alentejo acolhe, até dia 15, a exposição de
Posters Científicos alusiva à 9ª edição do Prémio Boas Práticas em Saúde de 2015. A
apresentação, patente na entrada do edifício do Hospital José Joaquim Fernandes de Beja,
reúne os posters nomeados para a categoria de “Melhor projeto”, bem como os distinguidos
com o primeiro prémio e com a Menção Honrosa, na categoria de “Posters Científicos”.
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De referir que, no leque dos cartazes em exposição, está o projeto “Lancheira Sorriso em
Movimento” da ULS do Baixo Alentejo, distinguido com o prémio de Melhor Poster Científico
2015.

Direção-Geral da Saúde ativa Plano de Contingência para Temperaturas
Extremas Adversas
Inserido no projeto Saúde Sazonal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) vai ativar o Plano de
Contingência para Temperaturas Extremas Adversas em Portugal Continental, entre 15 de
maio e 30 de setembro, com o principal objetivo de minimizar os potenciais efeitos do calor
intenso na saúde da população.
O plano apresenta as orientações estratégicas que permitem comunicar e gerir o risco do
calor para a saúde, capacitar os cidadãos para a sua proteção individual (literacia) e a
prontidão dos serviços de saúde para a resposta ao eventual aumento de procura de
cuidados de saúde.
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A avaliação do risco dos efeitos negativos do calor intenso na saúde tem por base dados
obtidos através do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Instituto Dr. Ricardo
Jorge, Agência Portuguesa do Ambiente (APA), Autoridade Nacional de Proteção Civil
(ANPC) e da própria DGS.
Mais

AGENDA

Workshop “Sistemas de Vigilância em Alimentação, Nutrição e Atividade Física”
Data: 12 de Maio
Local: Aula Magna da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto
Horário: 9h30

Curso Introdutório ao Neuro-Comportamento do Recém-Nascido e Partilha com a
Família
Data: 12 e 13 de Maio
Local: Hospital de Santa Maria - Lisboa
Horário: 9h30
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Congresso Acolher, Capacitar e Encaminhar
Data: 12 a 13 de Maio
Local: Auditório do Alto dos Moinhos

Workshop Nacional de Capacitação em Saúde Mental – Diálogos Intersetoriais
Data: 13 de Maio
Local: Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa
Horário: 9h30

Encontro: "Imigrantes - VIH e outras Infeções Sexualmente Transmissíveis"
Data: 31 de Maio
Local: Instituto de Higiene e Medicina Tropical
Horário: 14h

CONSELHOS ÚTEIS
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Envie-nos os seus comentários
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