Trabalhadores da função pública convidados a participar no novo SIMPLEX
A ACSS divulgou, no dia 17 de Fevereiro,
uma Circular Informativa junto das
Administrações Regionais de Saúde,
Hospitais e Centros de Saúde, com o objetivo
de mobilizar os funcionários da
administração pública a participar na
formação do novo Programa Simplex, tendo
como mote “simplificar e agilizar a relação
das pessoas e das empresas com os
serviços públicos”. Os dirigentes e
trabalhadores da função pública são
convidados a apresentar ideias, propostas e
sugestões.
Mais

ACSS divulga Plano Estratégico 2015-2017
O Plano Estratégico definido pela ACSS para o triénio 2015-2017, divulgado esta quarta-feira
(17/02), tem o objetivo de garantir um funcionamento mais eficiente e preparado para cumprir
os objetivos a que se propõe.
O plano incorpora ainda uma redefinição da Missão e Visão da ACSS, tendo em conta os
cinco principais eixos: sustentabilidade; eficiência; transparência e rigor na informação;
qualidade e acesso e recursos humanos.
Mais
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Pedidos de cédulas profissionais para Terapêuticas Não Convencionais
O prazo para a entrega dos processos dos requerentes das cédulas de TNC ao abrigo da
disposição transitória prevista no artigo 19.º da Lei 71/2013 de 2 de setembro, para quem estava
a exercer a respetiva atividade à data da entrada em vigor da lei terminou no dia 19 de fevereiro
de 2016.
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Divulgados os resultados da avaliação efetuada pelo SINAS
A Entidade Reguladora da Saúde (ERS) divulga os resultados referentes à primeira
avaliação anual de 2015, no âmbito da dimensão Excelência Clínica do Sistema Nacional de
Avaliação em Saúde (SINAS), o qual se dedica à avaliação dos hospitais, dos setores
público, privado e social.
Foram avaliados, a título voluntário, 161 prestadores de cuidados de saúde de natureza
hospitalar, dos quais 64 são do setor público, 28 do setor privado e 15 do setor social.
Mais
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Utentes passam a ter poder de escolha
Dentro de dois ou três anos o utente terá a possibilidade de decidir o serviço de saúde que lhe
garanta uma resposta mais rápida. A medida foi anunciada a 18 de fevereiro pelo Ministro da
Saúde, Adalberto Campos Fernandes, no final da cerimónia de comemoração dos 30 anos do
primeiro transplante cardíaco.
Para já, e segundo o governante, ainda estão a ser feitos “os estudos necessários”. No entanto,
os testes a esta medida estão previstos para abril, em consonância com a assinatura dos
primeiros contratos-programa com os hospitais do SNS.
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Nomeado novo Coordenador da Reforma Hospitalar
O Ministro da Saúde nomeou João Álvaro Correia da Cunha para a coordenação da Comissão
para a Reforma do Serviço Nacional de Saúde (SNS) na área dos Cuidados de Saúde
Hospitalares. Correia da Cunha, iniciou funções no dia 15 de fevereiro.
Mais
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Criação de novo Conselho
Nacional dos Centros Académicos
de Medicina
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AGENDA
21.º Congresso Nacional de Pneumologia
Data: 11 a 13 de Março
Local: Curia Palace Hotel
Horário: 14h
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II Congresso do SNS: Património de Todos
Data: 18 a 19 de Março
Local: Teatro Rivoli, Porto
Horário: 9h45
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