Apresentados os novos Centros de Referência Nacionais

O Ministro da Saúde apresenta esta sexta-feira (dia 11), no Centro Cultural de Belém, os
82 centros de referência de Portugal, considerados de topo no tratamento de
determinadas doenças raras ou na prática de procedimentos muito complexos.
Segundo o Despacho n.º 3653/2016, de 11 de março, foram reconhecidos oficialmente
hospitais para as áreas de Cardiologia de Intervenção Estrutural, Cardiopatias
Congénitas, Doenças Hereditárias do Metabolismo, Epilepsia Refratária, Oncologia de
Adultos (Cancro do Esófago, Cancro do Testículo Sarcomas das Partes Moles e Ósseos,
Cancro do Reto, Cancro Hepatobilio–Pancreático, Oncologia Pediátrica, Transplantação
Renal Pediátrica, Transplante de Coração e Transplante Rim (adultos).
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ACSS recebe Delegação Angolana
A ACSS recebeu esta quarta-feira, 9 de março, uma delegação do Instituto Nacional de
Estatística de Angola INE – AO, no âmbito do programa de cooperação do INE Portugal com
os institutos homólogos dos PALOP’s (Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa) e
Timor Leste.
A visita incidiu sobre a apresentação das principais atividades da ACSS e da SPMS,
incidindo sobre os sistemas de informação utilizados para fins estatísticos, em particular a
produção e morbilidade nos cuidados de saúde primários e cuidados hospitalares, a
produção de informação de gestão através dos dashboards no microsite de Monitorização do
SNS, a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e o Portal do SNS.
Mais

Novo grupo de refugiados chega a Portugal
Um total de 86 refugiados foi recebido esta semana, em diversas instituições portuguesas,
nomeadamente em Lisboa, Beja, Faro e Braga. São ao todo 38 adultos (29 homens e 9
mulheres) e 29 crianças provenientes, maioritariamente da Síria, mas também do Irão, Iémen
e Eritreia.
De acordo com a Adenda ao Protocolo de Cooperação em Matéria de Apoio a Requerentes e
Beneficiários de Proteção Internacional assinada a 10 de fevereiro de 2016, o acesso ao
Serviço Nacional de Saúde, deve realizar-se nas mesmas condições que os cidadãos
nacionais.
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ACSS elabora Manual de
Procedimentos de Gestão de Recursos
Financeiros

Programa Nacional para a Saúde,
Literacia e Autocuidados

Em colaboração com o INA, foi elaborado

“Dar saúde às pessoas”. É desta forma

um manual de procedimentos de gestão

que o ministro da Saúde, Adalberto

de recursos financeiros, com o intuito de

Campos Fernandes, entende a criação do

uniformizar procedimentos e contribuir

Programa Nacional de Educação para a

para o fortalecimento do sistema de

Saúde, Literacia e Autocuidados, lançado

controlo interno da ACSS.

ontem, 10 de março, no Campus da

Este manual constitui um importante

Ajuda.

instrumento de gestão de processos uma

Coordenado pela Direção Geral de Saúde

vez que permite definir o âmbito de

(DGS), o programa incide sobre a

atuação de cada um dos intervenientes,

preparação e o apoio a prestadores

os recursos necessários, o sistema de

informais em cuidados domiciliários, a

informação

prevenção da diabetes ou da obesidade e

utilizado

e

identificar

melhorias no modo de realização de

a

promoção

da

saúde

mental, do

atividades relacionadas com a área de

envelhecimento saudável e da utilização

recursos financeiros.

racional e segura do medicamento.
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AGENDA

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: 14h

II Congresso SNS: Património de Todos

Data: 18 a 19 de Março
Local: Teatro Rivoli, Porto
Horário: 9h45

Envie os seus comentários
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