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Nove projetos EEA Grants apresentam resultados a 3 de
fevereiro
A ACSS vai realizar no próximo, dia 3 de fevereiro, no auditório do Infarmed
(Parque de Saúde de Lisboa), a sessão de encerramento de mais um grupo
de projetos que beneficiaram de financiamento do Programa Iniciativas em
Saúde Pública (PT06).
Ver mais

Atividade hospitalar do SNS aumenta em 2016
O SNS aumentou a atividade hospitalar nas principais linhas assistenciais no
ano de 2016, com especial destaque para a atividade programada no âmbito
da cirurgia e das consultas hospitalares.

Ver mais

Mais USF transitam para Modelo B em 2016
Vinte e cinco Unidades de Saúde Familiar (USF) transitaram para Modelo B,
em 2016, cumprindo a meta definida pelo Ministério da Saúde no Despacho
nº 6739-A/2016. As novas USF Modelo B distribuem-se por todo o país,
representando um ganho de cobertura de mais 10.369 utentes com
atribuição de uma equipa de saúde familiar.
Ver mais
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Nova estratégia para PMA prevê criação de rede integrada e
financiamento para Bancos Públicos de Gâmetas
O Ministério da Saúde (MS) vai melhorar as condições de acesso à Procriação
Medicamente Assistida (PMA) no Serviço Nacional de Saúde (SNS). Para o
efeito, publicou este mês o Despacho nº 679/2017, de 11 de janeiro, que prevê
a criação de dois Centros Públicos de PMA, em Coimbra (CHUC) e Lisboa
(CHLC), que complementarão a atividade já desenvolvida no Banco Público de
Gâmetas, situado no Porto. Os centros iniciarão a recolha a partir de 31 de
janeiro.
O MS criou ainda duas linhas de financiamento anual de 1,6 milhões de euros,
que integram os termos da contratualização apresentada pela ACSS para
2017.
Ver mais

Assinados os primeiros contratos-programa para 2017
A ACSS já deu início à assinatura dos primeiros contratos-programa com as
instituições do Serviço Nacional de Saúde, isto depois de, pela primeira vez,
as negociações terem sido concluídas antes do início do ano.
Ver mais
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ACSS publica normas para a Rede Nacional de Cuidados
Paliativos
A Circular Normativa nº 1 de 2017, publicada a 12 de janeiro, estabelece os
requisitos mínimos para Equipas locais de cuidados paliativos da Rede
Nacional de Cuidados Paliativos (RNCP) e indicadores de referência para
a implementação e desenvolvimento destas equipas.

Ver mais

Maioria dos parceiros satisfeita com a ACSS
A Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) realizou, entre 7 de
dezembro de 2016 e 13 de janeiro, um inquérito de satisfação junto de 170
entidades do Ministério da Saúde - ARS, Hospitais e Centros Hospitalares,
Unidades Locais de Saúde, Agrupamentos de Centros de Saúde, outras
entidades da Administração Pública, ordens profissionais, sindicatos e
associações. A maioria dos inquiridos revelou estar globalmente satisfeita com
a imagem, informação disponibilizada e serviços prestados pela ACSS.
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Agenda

DÊ SANGUE

SALVE VIDAS

dador.pt

Ciclo de Debates | 2017 Pensar a Administração Pública
Local: Auditório dos Serviços Sociais – Câmara Municipal de Lisboa
Data: 26 de janeiro (1ª sessão)

Fórum Visão em Portugal
Local: Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa
Data: 11 de fevereiro

2ªs Jornadas de Medicina Interna CHUC
Local: Hotel Dona Inês, Coimbra
Datas: 17 e 18 de fevereiro

Exposição Tudo o Resto
Ana Morgadinho | José Pedro | Luis Silveirinha | Pedro Calhau | Ricardo Pires
Local: Pav.31 Hospital Júlio de Matos
Datas: Até 28 de fevereiro
Caso não pretenda receber informações do ACSS ou se recebeu este email por engano, contacte-nos através de geral@acss.min-saude.pt ou por Telf. 217 925 500.
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