Internato Médico 2016: escolha de especialidade

A Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) publicou hoje (13/05) a lista de
distribuição de candidatos ao processo de escolha de especialidade, a decorrer entre os
dias 1 e 20 de junho, no âmbito do Concurso Internato Médico 2016.
Juntamente com o documento é ainda divulgado o calendário do processo e os locais
para a realização da escolha da área de especialização.
Mais

ACSS apresenta ranking de eficiência energética e hídrica dos hospitais
públicos
Os hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) vão conhecer, em setembro, o ranking de
eficiência energética e hídrica no SNS. A classificação, a ser apresentada pela ACSS, terá
por base a informação reportada por estas unidades hospitalares.
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No Despacho n.º 6064/2016, publicado na última segunda-feira, o Ministério da Saúde
define a meta de 17% de redução do consumo de energia (elétrica e gaz) para este ano,
face aos valores de 2011. É, ainda, definida a meta de 12% para o consumo de água e
produção de resíduos.
Mais

Contratação de médicos aposentados no SNS
No âmbito do processo de contratação de médicos aposentados para o Serviço Nacional de
Saúde (SNS), a Administração Central do Sistema de Saúde rececionou mais de 30
candidaturas de especialistas, que pretendem regressar ao exercício de funções, ao abrigo
da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março.
Para fazer face às carências sentidas no SNS, e segundo a nova legislação, os médicos
aposentados podem agora beneficiar, em acumulação com a pensão de reforma, de 75% da
remuneração.
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A entrada destes especialistas nos estabelecimentos de saúde do SNS, conjuntamente com
os 222 médicos aposentados já ao serviço, irá contribuir para suprir a necessidade de
médicos em Portugal.

8.º Encontro Nacional das USF
A 8.ª edição do Encontro Nacional das Unidades de Saúde Familiar (USF), a decorrer até 14
de maio, na Universidade de Aveiro, será este ano alusiva ao tema “Cuidados de Saúde
Primários: a aposta do novo ciclo político?”, e contará com a presença do Ministro da
Saúde, Adalberto Campos Fernandes, e da Administração Central do Sistema de Saúde,
Marta Temido e Ricardo Mestre, Presidente e Vogal do Conselho Diretivo, respetivamente.
Pela primeira vez, o Encontro Nacional das USF contará com duas componentes distintas: a
formação (11 e 12 de maio), englobada no novo projeto da Associação, a Academia dos
Cuidados de Saúde Primários e as sessões plenárias, integradas no Programa
Político-Organizacional (13 e 14 de maio).
Para consultar o programa completo, poderá aceder aqui.
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AGENDA

Conferência "Criminalidade na saúde - Estratégias de Combate, Resultados e Desafios"
Data: 16 de Maio
Local: Auditório 1 do edifício-sede da Polícia Judiciária
Horário: 9h30

Ação educativa promovida pela USF Santa Maria-Tomar sob o tema "Vamos pôr Portugal
em movimento e sem fumo"
Data: 19 de Maio
Local: Recinto da USF Santa Maria - Tomar
Horário: 18h

Conferência "História da Cirurgia Pediátrica no Hospital Dona Estefânia"
Data: 20 de Maio
Local: Sala Preta do Hospital D. Estefânia, Lisboa
Horário: 9h
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Envie-nos os seus comentários
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