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Transferências cirúrgicas entre hospitais do SNS aumentam
em 2016
As transferências de doentes entre hospitais do Serviço Nacional de Saúde
(SNS) ascenderam a 7.235 até meados de agosto de 2016, o que representa
uma duplicação do fluxo de utentes entre instituições do SNS face ao período
homólogo do ano anterior.
Ver mais

Dez por cento dos utentes referenciados optam pela LAC
Um em cada dez utentes do Serviço Nacional de Saúde (SNS), referenciados
pelo médico de família, já optou por um hospital fora da área de residência,
para a realização da primeira consulta de especialidade hospitalar. Os dados
correspondem ao período compreendido entre 1 de junho e 29 de julho, e
revelam a taxa de utilização do Livre Acesso e Circulação (LAC) no SNS.
Ver mais

ACSS recruta 3 técnicos para Unidade de Acompanhamento
dos Hospitais
A Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. está a recrutar três técnicos
superiores, através de procedimento de mobilidade interna, para integrarem a
Unidade de Acompanhamento dos Hospitais da instituição.
Ver mais
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Homologadas 14 USF modelo B
No cumprimento do Programa do Governo e no âmbito da expansão, reforço e
qualificação da rede de Cuidados de Saúde Primários, foram homologadas
catorze candidaturas a unidades de saúde familiar (USF) de modelo B.
O processo de transição, com efeito efetivo a 1 de outubro de 2016, vai permitir
um ganho de cobertura de aproximadamente mais 6 mil utentes.

Ver mais

Abertas candidaturas para a Prova de Comunicação Médica
O processo de candidatura para a realização da Prova de Comunicação
Médica, aprovado por despacho do Conselho Diretivo da ACSS, teve início esta
sexta-feira, dia 26, com a publicação em Diário da República do Aviso nº
10676/2016. Este processo, conduzido pela Ordem dos Médicos, visa avaliar “a
capacidade de compreensão e comunicação escrita e falada, em língua
portuguesa, dos candidatos à prova nacional de seriação de acesso ao
internato médico”.
Ver mais

ACSS revela dados de acesso, eficiência e qualidade no SNS
Com o intuito de reforçar a transparência e a prestação de informação sobre o
Serviço Nacional de Saúde (SNS), a ACSS está a divulgar um conjunto de
publicações, de periodicidade mensal, tendo como base três principais
temáticas: acesso, eficiência e qualidade.

Ver mais
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Agenda
Iniciativa “Mérito em Administração Hospitalar – Prémio Margarida Bentes”
Salão Nobre do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa
30 de setembro – 9h45
Saiba mais aqui.

IPST apela à dádiva do tipo O- e APara saber mais sobre as sessões de colheita de sangue do IPST, clique aqui.

Sweat Your Prayers – 4º Encontro dos “5 Ritmos”
Salão Nobre do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa
27 de agosto - 19h30

2º Curso de Psiquiatria de Rua e Transcultural
Inscrições abertas até 20 de setembro.
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