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Futuro da contratualização em CSP em debate na ACSS
A ACSS acolheu, no passado dia 20 de julho, uma reunião de trabalho que
contou com a presença do Ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, e
que teve como principal objetivo debater a evolução do processo de
contratualização em Cuidados de Saúde Primários (CSP) para o triénio 20172019. Esta reunião de trabalho contou com a participação de mais de 50
profissionais que desenvolvem a sua atividade nos cuidados de saúde
primários e permitiu debater questões sobre a atualidade e o futuro do processo
de contratualização nos ACES e nas suas Unidades Funcionais, dando
resposta às questões “Como contratualizar?”, “Como estabelecer os Termos de
Referência?” e “Quais as consequências da Contratualização?”.
Ver mais

ACSS promove debate sobre Gestão do Internamento
A ACSS organizou, no passado dia 26 de julho, uma sessão de trabalho sobre
“Gestão do Internamento de Agudos no SNS”, que contou com a presença do
Secretário de Estado da Saúde, Manuel Delgado, e dos Conselhos de
Administração de Hospitais, Centros Hospitalares e Unidades Locais de Saúde
(ULS) do Serviço Nacional de Saúde (SNS).
Ver mais

ACSS divulga informação sobre recursos humanos no SNS
A ACSS divulgou ontem, dia 28 de julho, as primeiras edições das newsletters
relativas aos recursos humanos no Serviço Nacional de Saúde (SNS). Estas
publicações identificam o número de profissionais existentes no SNS,
distribuídos por região e especialidade, bem como o número de médicos
aposentados que se encontram presentemente em exercício de funções.
Ver mais

736 vagas abertas para as áreas hospitalar e de saúde
pública
A ACSS abriu concurso para recrutar 736 médicos das áreas hospitalar e de
saúde pública, de forma a suprir as carências mais prioritárias dos hospitais do
Serviço Nacional de Saúde (SNS). De acordo com o Aviso n.º 9007-A/2016,
todos os profissionais poderão apresentar a sua candidatura, que deverá ser
efetuada online, através da plataforma disponibilizada para o efeito. Este
diploma identifica ainda as especialidades, por unidade hospitalar, às quais os
interessados poderão concorrer.
Ver mais

Nova plataforma para partilha de serviços no SNS
A nova plataforma informática para operacionalização dos mecanismos de
Gestão Partilhada dos Recursos no Serviço Nacional de Saúde (GPR_SNS) já
se encontra em fase de implementação em várias instituições a nível nacional,
nomeadamente em vários Agrupamentos de Centros de Saúde e Hospitais da
ARS Norte e da ARS Lisboa e Vale do Tejo que irão partilhar serviços na área
da endoscopia gastroenterológica, na sequência da reunião de arranque do
projeto que decorreu no passado dia 21 de julho.
Ver mais
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