ACSS com SIMPLEX +

A ACSS definiu algumas medidas de saúde incluídas nas 255 do programa de
simplificação administrativa e legislativa SIMPLEX+ apresentado esta semana pelo
governo, que visam contribuir para a agilização e melhoria do funcionamento da
organização e melhoria dos serviços para os cidadãos, sobretudo quanto ao tempo gasto
na gestão de processos administrativos.
Das iniciativas de modernização, destaca-se a “Cédula eletrónica” que vai permitir
agilizar a atribuição de cédulas profissionais a Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica,
Podologistas e Terapêuticas não Convencionais, pedidos de autorização de exercício
profissional, reconhecimento de qualificações e declarações para trabalhar no
estrangeiro, e emissão de certificados e diplomas de grau de especialista, assim como da
certidão e concurso para grau de consultor.
Mais

Acesso ao SNS para refugiados e requerentes de asilo

O reconhecimento do acesso, por refugiados e requerentes de asilo, ao Serviço Nacional de
Saúde (SNS), foi reforçado pela circular informativa, elaborada conjuntamente entre
Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) e a Direção-Geral da Saúde (DGS), na
sequência dos compromissos assumidos pelo Estado português.
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Todas as instituições e serviços do SNS devem assegurar a entrada destes novos utentes,
de uma forma célere, mediante apresentação de documentos válidos, emitidos pelo Serviço
de Estrangeiros e Fronteiras, de acordo com a legislação em vigor.
Mais

ACSS publica nova versão eletrónica da Classificação Internacional de
Cuidados de Saúde Primários
A quarta versão eletrónica da Classificação Internacional de Cuidados de Saúde Primários
ICPC 2 já pode ser acedida através do site da ACSS.
Num trabalho do grupo para o Plano de Registo de Morbilidade nos Cuidados de Saúde
Primários, coordenado pela ACSS, em parceria com a Associação Portuguesa de Medicina
Geral e Familiar (detentora dos direitos de utilização da ICPC-2 em Portugal) e com as
Administrações Regionais de Saúde (ARS’s), é disponibilizado o ICPC 2, em versão
eletrónica 4.4, traduzido para português.
A publicação em livro é acompanhada pela disponibilização no site da ACSS de um ficheiro
Excel com a totalidade das rubricas, de uma base de dados relacional com um conjunto de
tabelas, destinadas a serem usadas como fonte de dados pelos sistemas de informação que
a utilizam, e por um documento de especificações dessa base de dados.
Mais
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ACSS cria unidade operacional dedicada ao acesso ao SNS
O Conselho Diretivo da ACSS criou, recentemente, um nova unidade operacional que irá
coordenar a informação e a operacionalização do acesso aos cuidados de saúde prestados
pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS). A Unidade de Gestão Operacional do Acesso passa
a integrar as unidades SIGIC e CTH, mantendo como coordenadores nacionais Adelaide
Belo, responsável pelo Programa CTH (Consulta a Tempo e Horas), e Pedro Gomes,
coordenador do SIGIC (Sistema Integrado de Gestão de Inscritos em Cirurgias). Ambos
ficam também responsáveis pela coordenação estratégica das áreas do acesso à Rede de
Urgência/Emergência, MCDT’s e às consultas de especialidades cirúrgicas.
Mais

Hospitais do SNS asseguram marcação de consultas de especialidade
O Ministério da Saúde quer que os hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS)
assegurem a marcação interna de consultas de especialidade, ou que referenciem para outra
instituição, sempre que o doente não tenha alta médica ou necessite de consulta noutra
especialidade. Através do estipulado no Despacho n.º 6468/2016, publicado a 17 de maio, o
ministério justifica a norma, sublinhando que continuam a ser detetados problemas no
acesso, muitas vezes provocados por “razões administrativas ou financeiras”.
Mais

3
www.acss.min-saude.pt

Centro de Controlo e Monitorização do SNS poupa milhões na Saúde
Cerca de 100 milhões de euros em irregularidades foram detetados, em 2015, pelo Centro de
Controlo e Monitorização (CCM) do SNS, no âmbito da política de “Tolerância Zero” instituída
pelo Ministério da Saúde.
Estes resultados foram apresentados no passado dia 16 de maio, na conferência
“Criminalidade na Saúde - Estratégias de combate, resultados e desafios”, que contou com a
presença dos ministros da Saúde e da Justiça e da European Healthcare Fraud and
Corruption Network.
Mais

Mais de 60 projetos candidatos ao Prémio de Boas Práticas em Saúde
As candidaturas ao Prémio de Boas Práticas em Saúde encerraram no passado dia 16 de
maio, com 65 projetos apresentados por diversas instituições de saúde e estabelecimentos
de ensino, em parceria com prestadores de cuidados de saúde.
4
www.acss.min-saude.pt

A edição deste ano é subordinada ao tema “SNS vs Inovação – Horizontes Futuros”, com
especial enfoque nas áreas relativas a desigualdades em saúde, qualidade e segurança do
doente e comunidade e gestão da doença crónica.
Mais

Mais 756 camas até ao final de 2016
A Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) terá mais 756 camas, até ao
final de 2016. Este reforço permitirá aumentar a capacidade de resposta nesta área e reduzir
as listas de espera atuais, o que irá refletir-se no alargamento e melhoria dos serviços
prestados em cuidados continuados, sendo este um dos objetivos inscritos no programa de
Saúde do XXI Governo Constitucional.
O Ministério da Saúde tem apostado na expansão da rede, de forma a suprir carências, o
que contribuirá para a “qualidade de vida e para a consolidação de uma sociedade mais justa
e solidária”.
Mais
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AGENDA

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

Cerimónia - Prémio Saúde Sustentável
Data: 7 de Junho
Local: InterContinental Lisbon
Horário: 17h30

Envie-nos os seus comentários
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