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Serviço Nacional de Saúde: 37 anos ao serviço dos cidadãos
O Serviço Nacional de Saúde celebrou o seu 37.º aniversário, no passado dia
15 de Setembro, com a realização de um evento que decorreu no Centro de
Congressos do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC).
Subordinado ao tema “O Serviço Nacional de Saúde e o resgate da dignidade”,
esta comemoração contou com as intervenções do Primeiro-Ministro, António
Costa, do Ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, e do Diretor-Geral
da Saúde, Francisco George.
Ver mais

MySNS – A nova aplicação móvel para a saúde
Por ocasião do 37.º aniversário do Serviço Nacional de Saúde (SNS) foi
lançada uma nova aplicação de saúde que integra as novas funcionalidades
recentemente introduzidas no Portal do SNS. A app MySNS, desenvolvida pela
SPMS – Serviços Partilhados do Ministério da Sáude, E.P.E., vai permitir ao
utente aceder, através do smartphone, a informação geral sobre os serviços
públicos que fazem parte integrante do SNS.
Ver mais

Abertura de cursos de formação em Codificação Clínica
Na sequência do projeto de implementação do sistema de codificação clínica
em ICD-10-CM/PCS, a Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) irá
realizar entre os dias 19 e 30 de Setembro, cursos de formação destinados aos
médicos codificadores das instituições piloto e a tutores. Para dar início a estes
cursos, encontra-se agendada uma sessão de abertura, no dia 19 de Setembro,
pelas 9h.
Ver mais

Dispensa de pagamento das taxas moderadoras
A Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) divulgou às
Administrações Regionais de Saúde, um ofício-circular esclarecendo os
procedimentos a cumprir no âmbito da legislação das taxas moderadoras para
o Projeto de implementação da Espirometria e do projeto Não à Diabetes.
Poderá consultar aqui o ofício-circular emitido pela ACSS.

Novo pacote de medidas para um SNS mais eficiente
O Conselho de Ministros extraordinário realizado ontem, dia 15 de Setembro,
aprovou um conjunto de medidas que pretendem reforçar a importância do
Serviço Nacional de Saúde (SNS), que passam pela promoção da equidade no
acesso à saúde, pela valorização da saúde pública, e pelo aumento da eficácia,
eficiência e qualidade do próprio SNS.
Ver mais

Agenda
Iniciativa APAH “Mérito em Administração Hospitalar – Prémio Margarida Bentes”
Local: Escola Nacional de Saúde Pública
Data: 30 de setembro, pelas 9h45
Saiba mais aqui.

A Fraude no Serviço Nacional de Saúde
Local: Coimbra Business School – Auditório Marques de Almeida
Data: 1 de outubro, pelas 10h

Saiba mais aqui.

Conselho Económico e Social (CES)
Local: Fundação Calouste Gulbenkian, Auditório 2
Data: 12 de outubro
Inscrições abertas até ao dia 10 de outubro, através do e-mail ces.portugal@ces.pt

Ação de formação “Um Dia com o Diagnóstico Precoce”
Local: Centro de Saúde Pública Doutor Gonçalves Ferreira | Porto
Data: 12 de outubro
Inscrições aqui.
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