Projetos EEA Grants promovem Saúde Pública

A nutrição, a saúde mental e a prevenção de doenças transmissíveis são as três grandes
áreas que vão estar em destaque no próximo dia 20, no “Seminário com os Promotores”,
organizado pela Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. (ACSS), no auditório do
Infarmed (Parque de Saúde de Lisboa). A iniciativa realiza-se no âmbito do “Programa
EEA Grants: Iniciativas de Saúde Pública”, em que os nove projetos que terminam as
suas atividades a 30 de abril, apresentarão resultados aos Países Doadores do
Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu (MFEEE), composto pela Noruega,
Liechtenstein e Islândia.
Mais

Isenção de pagamento no transporte de doentes
A Portaria n.º 83/2016, de 12 de abril, que entra em vigor a partir de 1 de maio, procura reforçar as
condições em que o SNS assegura os encargos com o transporte não urgente de doentes.
O novo diploma procede às seguintes alterações:


Elimina o pagamento para os doentes com incapacidade igual ou superior a 60% e com
insuficiência económica, independente do transporte se destinar à realização de cuidados
originados pela incapacidade;



Inclui nos encargos a suportar pelo SNS os resultantes do transporte não urgente prescrito
aos menores com doença limitante/ameaçadora de vida, em caso de insuficiência
económica;



Elimina os copagamentos no transporte não urgente de doentes na prestação de cuidados
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de saúde de forma prolongada e contínua, incluindo os doentes oncológicos ou
transplantados, bem como insuficientes renais crónicos que realizem diálise peritoneal ou
hemodiálise domiciliária e independente do transporte se destinar à realização de atos
clínicos inerentes à respetiva condição;


E explicita que os encargos resultantes do transporte efetuado no dia do transplante
são suportados pelo hospital responsável pela transplantação.

Mais

Grupo de estudantes holandeses visitam a ACSS
A Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) recebeu, na passada segunda–feira,
11 de abril, um grupo de estudantes pertencente à Universidade Erasmus de Rotterdão
(Países-Baixos), para uma sessão subjugada ao tema Serviço Nacional de Saúde (SNS) e a
alocação de recursos pelas instituições.
A visita do grupo, constituído por 16 alunos, teve como objetivo compreender o sistema de
saúde português comparativamente ao implementado nos Países Baixos.
Mais
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Rastreios oncológicos avançam até final de 2016
Os rastreios de base populacional dos cancros da mama, colo do útero, cólon e reto e da
retinopatia diabética deverão estar totalmente implementados até ao final de 2016, tal como
definido no Despacho n.º 4771-A/2016, de 7 de abril. Quanto à cobertura regional total, a
mesma deve estar efetivada até 31 de dezembro de 2017.
O diploma surge na sequência das assimetrias registadas a nível geográfico dos referidos
rastreios e publicado no Relatório Portugal Doenças Oncológicas em Números 2015, do
Programa Nacional para as Doenças Oncológicas, apresentado a 3 de março de 2016.
Mais

Prioridade para doentes referenciados
Os doentes encaminhados para o serviço de urgência, referenciados através dos Cuidados
de Saúde Primários (CSP) ou da linha Saúde 24, são considerados prioritários, de acordo
com o publicado no Despacho nº 4835-A/2016, de 8 de abril, e que produz efeitos a partir de
1 de agosto.
Desta forma, as pulseiras que identificam a cor de prioridade da triagem e as vinhetas
identificativas do utente devem estar, devidamente assinaladas, quanto à origem dos casos
referenciados, para que a prioridade seja respeitada.
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A triagem é efetuada mediante o Sistema de Triagem de Manchester que define como “muito
prioritário” o doente com pulseira vermelha e “nada prioritário” o identificado com pulseira
azul. Já a pulseira branca identifica casos que não se constituem como graves para
atendimento hospitalar e que podem ser programados.
Mais

Governo cria Conselho Nacional de Saúde
O governo criou, recentemente, o Conselho Nacional de Saúde (CNS), um órgão consultivo,
que visa reforçar o poder do cidadão e da sociedade civil no Serviço Nacional de Saúde
(SNS), promovendo também uma cultura de transparência e prestação de contas perante a
sociedade.
A criação do CNS, previsto no programa do atual governo, será composto por 30 membros
das áreas científicas, sociais, culturais e económicas, como autarquias, profissionais de
saúde, universidades e institutos superiores politécnicos, representantes indicados pela
Comissão Permanente da Concertação Social, pelo Conselho Nacional de Ética para as
Ciências da Vida e das Regiões Autónomas.
Mais
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AGENDA

20.º Congresso Europeu de Medicina Física e de Reabilitação
Data: 23 a 28 de Abril
Local: Centro de Congressos do Estoril
Horário: 10h30

Conferência "Stress e bem estar no contexto do trabalho"
Data: 26 de Abril
Local: Auditório do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge
Horário: 14h30

Envie-nos os seus comentários
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