Novo Portal do SNS
O novo Portal do Serviço Nacional de Saúde
(SNS) foi apresentado no dia 1 de Fevereiro, no
Pavilhão do Conhecimento (Lisboa), numa
sessão presidida pelo Ministro da Saúde
Adalberto Campos Fernandes. "Próximo de si" é
o lema do portal que pretende reunir toda a
informação sobre saúde num único sítio, em
www.sns.gov.pt

ACSS revela dados através do novo Portal do SNS
Dados informativos sobre a relação entre o número de atendimentos em urgências hospitalares e
o nível prioritário segundo a Triagem de Manchester, bem como, o número total de vacinas
administradas nos Cuidados de Saúde primários, já podem ser escrutinados e analisados no
novo Portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Estes e outros dados produzidos pela
Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) são disponibilizados em www.sns.gov.pt
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Refugiados e requerentes de asilo com acesso gratuito ao SNS
A ACSS e a DGS, em representação do Ministério da Saúde, assinaram esta quarta-feira, 10 de
fevereiro, em conjunto com 9 entidades nacionais parceiras, a adenda ao Protocolo de
Cooperação em Matéria de Apoio a Requerentes e Beneficiários de Proteção Internacional. O
documento visa “uma extensão do protocolo a outros organismos/entidades com competências
adstritas fundamentais à efetiva inserção dos refugiados ou requerentes de asilo” e foi assinado
pela presidente do Conselho Diretivo da ACSS, Marta Temido.
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ACSS fornece dados para investigação académica
A ACSS, através do Departamento de Gestão e Financiamento das Prestações de Saúde, deu
resposta a um total de 120 pedidos de envio de dados de entidades externas durante o ano de
2015 (para além da disponibilização de informação que habitualmente é feita para organismos do
Ministério da Saúde e das pesquisas para trabalhos internos da ACSS). As solicitações de pesquisa e

extração de informação da base de dados central de morbilidade hospitalar para entidades
externas destinam-se à realização de trabalhos de investigação académica, muitos deles
publicados.
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Publicada lista de candidatos excluídos ao concurso de enfermagem
Na sequência da abertura do procedimento concursal, através do Aviso n.º 10946-A/2015, de 25
de setembro, informam-se os interessados que foi publicada uma retificação da lista de
candidatos excluídos, conforme Declaração de Retificação n.º 62-B/2016, 25 de janeiro.
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Apresentação da Urgência Metropolitana de Lisboa para o Doente
Neurovascular
O Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Fernando Araújo, e o Coordenador Nacional para a
reforma do Serviço Nacional de Saúde na área dos Cuidados de Saúde Hospitalares, António
Ferreira, apresentaram no passado dia 29 de janeiro, o modelo organizacional de Urgência
Metropolitana de Lisboa para o Doente Neurovascular.
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Nova edição do Prémio Saúde Sustentável
O Prémio Saúde Sustentável é uma iniciativa anual de prestígio, que premeia entidades nacionais
do sector da saúde. O objetivo do prémio é o de distinguir instituições que implementam
princípios com impacto tangível na saúde e na sociedade analisadas em 5 eixos: Experiência do
Utente, Inovação e Tecnologias na Saúde, Sustentabilidade Económico-Financeira, Qualidade
Clínica e Resultados em Saúde e Responsabilidade Ambiental.
Conheça o regulamento e saiba como concorrer.

Exposição Prémio Boas Práticas em Saúde: Exposição de Posters Científicos
Entre os dias 15 e 26 de fevereiro, irá decorrer, no hall de entrada do edifício sede da ACSS no
Parque de Saúde de Lisboa, a exposição alusiva à 9.ª edição do Prémio Boas Práticas em
Saúde.
A mostra, aberta ao público, reúne os 12 posters alusivos aos nomeados para a categoria de
“Melhor projeto” atribuição do prémio da 9.ª edição de 2015, bem como os distinguidos com o
primeiro prémio e com a Menção Honrosa, na categoria de “Posters Científicos”.
A lista dos projetos vencedores pode ser consultada em http://apdh.xyz/vencedores
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Grupo de Auto Ajuda para
familiares de doentes oncológicos

Grupo de Teatro Terapêutico do
Hospital Júlio de Matos apresenta a
peça "Torcicolo"

O Grupo de Auto Ajuda para Familiares de

O Grupo de Teatro Terapêutico do Hospital

Doentes Oncológicos, é um grupo de

Júlio de Matos apresenta mais uma peça,

voluntários que se reúne regularmente e

TORCICOLO de João Silva, e é o resultado

tem

ajudar

final dramatúrgico de 22 sessões de dinâmica

familiares/cuidadores de doentes adultos

terapêutica e de análise de conteúdos. É

com cancro, no processo de doença e de

metamorfose poética de palavras, emoções e

tratamento.

realizam-se

interrogações entregues ao autor. Esta peça irá

às

estrear no próximo dia 19 de fevereiro, pelas

como

objetivo

Os

encontros

quinzenalmente

quintas-feiras, pelas 20h, na sala de

21h30, no Teatro Meridional.

convívio do Lar de Doentes, junto às

Mais

instalações da Liga Portuguesa Contra o
Cancro - Núcleo Regional do Sul, no
IPOLFG em Lisboa.
Mais

AGENDA
Conferência TSF | Gilead: Retrato da Hepatite C em Portugal
Data: 26 de Fevereiro
Local: Auditório Diário de Notícias, Lisboa
Horário: 9h45 – 12h
Showcasing de Boas Práticas de Valorização das Pessoas
Data: 29 de Fevereiro
Local: Biblioteca Nacional de Portugal, Lisboa
Horário: 17h30 – 19h30
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