Hospitais com novas regras para 2016

O Ministério da Saúde definiu novas regras para os contratos-programa de 2016,
alinhadas com as orientações da política de Saúde e com as medidas constantes do
Orçamento de Estado para este ano.
Na área dos hospitais e Unidades Locais de Saúde (ULS), o documento “Termos de
Referência para contratualização hospitalar no SNS – Contrato-Programa 2016”,
encontram-se destacadas as diversas melhorias previstas que disciplinarão as
negociações. Os Contratos-Programa serão negociados entre as ARS e as respetivas
instituições hospitalares e ULS da sua área de atuação, sendo os mesmos assinados
até ao final deste mês de abril.
Mais

Isenção de taxas moderadoras para a desabituação de benzodiazepinas
A Administração Central do Sistema de Saúde, IP (ACSS) publicou esta segunda-feira, dia
11 de abril, a Circular n.º 8/2016 que estabelece a isenção do pagamento de taxas
moderadoras aos utentes integrados no Protocolo de Desabituação do Uso Crónico de
Benzodiazepinas.
As benzodiazepinas são fármacos utilizados no tratamento de situações de ansiedade e
distúrbios de sono.
Mais
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Cuidados de Saúde Primários com novas regras para 2016
Os princípios orientadores do processo de contratualização para os cuidados de saúde
primários referentes a 2016, definem as orientações e tarefas a cumprir, com o objetivo de
contribuir para o registo de melhores desempenhos assistenciais e melhores resultados em
saúde.
Em "Termos de Referência para contratualização hospitalar no SNS - Contrato-Programa
2016", as diretrizes estipuladas visam o reforço da capacitação dos processos de diagnóstico
de necessidades. Pela primeira vez, as fichas de caracterização de 2016 associarão a
informação hospitalar relacionada com dados de internamentos por situações sensíveis aos
cuidados de ambulatório, comumente denominados como “internamentos evitáveis”,
associando essa informação a cada ACES (agrupamentos de centros de saúde) e a cada
Unidade Funcional.
Mais

EEA Grants: Seminário com os Promotores
A Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. (ACSS) enquanto Operador de Programa
(OP) está incumbida do acompanhamento e monitorização do Programa Iniciativas em
Saúde Pública (PT06). Neste âmbito, e atendendo a que oito dos 27 projetos financiados
terminam as suas atividades a 30 de abril, a ACSS vai realizar no dia 20 de abril a Sessão
de Encerramento destes oito projetos, a ter lugar no Auditório do INFARMED, Parque de
Saúde, Avenida do Brasil 53, Lisboa.
Mais
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AUCC apresenta propostas na ACSS
A Associação de Unidades de Cuidados na Comunidade (AUCC) reuniu esta sexta-feira, dia
8 de abril, com a Presidente da ACSS, para apresentar as propostas enviadas ao Ministério
de Saúde no final de fevereiro, com vista à revisão do Despacho nº 10143/2009, de 16 de
abril.
A associação recomenda a normalização da carteira básica de serviços das UCC, dando
relevância às especificidades locais, como as características sociodemográficas e as
carências da comunidade e a acessibilidade geográfica.
Mais

Mais saúde com menos açúcar
O Ministério da Saúde, através da Direção-Geral da Saúde (DGS) assinou, durante a
cerimónia que assinalou o Dia Mundial da Saúde no dia 7, na sala de Senado da Assembleia
da República, um protocolo com a indústria de alimentação, com vista a reduzir o consumo
de açúcar.
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No Dia Mundial da Saúde, dedicado ao tema ‘Diabetes’, o Ministro da Saúde renovou o
protocolo de colaboração com a Fundação Calouste Gulbenkian, que prevê a colaboração na
área da diabetes, com especial enfoque para o projeto ‘O Desafio não à Diabetes’, da infeção
hospitalar, com destaque para o projeto ‘O Desafio Stop infeção hospitalar’, da saúde mental,
da Literacia em saúde, dos cuidados paliativos e dos recursos humanos em saúde.
Mais

OMS lança relatório sobre a diabetes
A Organização Mundial de Saúde publicou, no dia 6 de abril, o primeiro relatório global sobre
a Diabetes onde são divulgados dados estatísticos sobre a doença. De acordo com o
documento, cerca de um milhão de portugueses (9,2%) é portador desta patologia, sendo
que a doença mata mais de 12 pessoas por dia em Portugal.
O excesso de peso, o sedentarismo e a obesidade constituem-se como os fatores de risco
de uma doença, que afeta, maioritariamente, os homens.
Mais
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AGENDA

Jornadas Nacionais das UCC no Algarve - "Que Percursos?"
Data: 14 a 15 de Abril
Local: Centro de Congressos do Estoril
Horário: 9h00

Encontro sobre "Impactos económicos, sociais e ambientais da exploração de
hidrocarbonetos no Algarve do séc. XXI"
Data: 15 de Abril
Local: Auditório da Escola Superior de Saúde da Universidade do Algarve
Horário: 9h30

Envie-nos os seus comentários
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