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ACSS lança concurso para psicólogos e nutricionistas
A ACSS lançou um concurso para o recrutamento de 40 psicólogos e 40
nutricionistas para as unidades dos cuidados de saúde primários do Serviço
Nacional de Saúde. Esta medida tem por objetivo combater as carências
existentes nestas áreas, reforçando a capacidade do SNS para responder
melhor e mais depressa às necessidades dos cidadãos.
Ver mais

Ministério da Saúde assina protocolo com a Ordem dos
Médicos para subscrição de sistemas de apoio à decisão
clínica e de formação contínua
A ACSS, em representação do Ministério da Saúde, assinou no passado dia
4 de setembro, um protocolo com a Ordem dos Médicos que prevê a
subscrição de sistemas de apoio à decisão clínica que serão
disponibilizados online e gratuitamente, a partir de 1 de janeiro de 2019, a
todos os profissionais de saúde e restante população.
Ver mais

Escolha de vagas para áreas Hospitalar e Saúde Pública a
decorrer
Na sequência da publicação do aviso n.º 10302-B/2018, de 30 de julho,
foram abertas 839 vagas para as áreas Hospitalar e 17 para Saúde Pública,
cujo processo de escolhas se encontra agora a decorrer durante o mês de
setembro.

Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. (ACSS, IP) Parque de Saúde de Lisboa, Edif.
16 e 18 - Avenida do Brasil, 53, 1700-063 Lisboa - Portugal Telef: +351 217 925 500 | Fax: +351
217 925 848 | E-mail: geral@acss.min-saude.pt

Caso não pretenda receber informações da ACSS ou se recebeu este e-mail por engano, contacte-nos através de comunicacao@acss.min-saude.pt

ACSS promove sessão informativa no âmbito do PEBC &
Eco.AP
A ACSS, em articulação com a ADENE – Agência para a Energia,
promoveu, no dia 4 de setembro, uma sessão dedicada ao Plano
Estratégico de Baixo Carbono (PEBC) e ao Programa de Eficiência
Energética na Administração Pública (Eco.AP), onde foi apresentado o
ponto de situação da execução da Campanha de Sustentabilidade do
Ministério da Saúde, bem como as várias ferramentas desenvolvidas pela
ADENE, nomeadamente simuladores e calculadoras, que irão avaliar o
impacto energético e económico de soluções de eficiência energética a
implementar nos edifícios da Administração Pública Central
Ver mais

Região Centro avança com a utilização da plataforma de
Gestão Partilhada de Recursos no SNS
Várias reuniões de trabalho foram realizadas, nos hospitais da região
Centro, durante os dias 21 e 24, com o objetivo de partilhar as
potencialidades associadas ao reforço da utilização da Plataforma
GPR-SNS (Gestão Partilhada de Recursos no SNS), em áreas que vão
desde os MCDT (Meios Complementares de Diagnóstica e Terapêutica), às
cirurgias, às consultas e aos equipamentos disponíveis nas diversas
entidades.
Ver mais

SNS com plataforma única para o transporte de doentes
não urgentes
Todas as instituições do Serviço Nacional de Saúde vão poder gerir, até
final de março de 2019, o serviço de transporte não urgente de doentes,
através de uma plataforma online. Esta nova plataforma, já utilizada nos
cuidados de saúde primários, assegura todo o circuito associado ao
transporte programado de utentes, desde a prescrição do transporte até à
validação da mesma por parte da entidade prestados dos cuidados. A
implementação desta aplicação irá contribuir para uma maior simplificação
do processo, mas também combater o desperdício e otimizar os recursos
disponíveis.
Ver mais
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Processo de contratualização para 2019 em curso
Durante o mês de junho, deu-se início aos trabalhos preparatórios do
processo de contratualização de cuidados de saúde no SNS para 2019, de
forma a assegurar um planeamento adequado e atempado dos investimentos
e dos recursos humanos e financeiros que permitam realizar a atividade
assistencial necessária para o próximo ano de 2019.
Ver mais

SIGA_SNS: Fases 1 e 2 em implementação
A ACSS e a SPMS realizaram, a 24 de julho no Porto e a 30 de julho em
Lisboa, duas sessões de trabalho sobre o processo de implementação do
Sistema Integrado de Gestão do Acesso ao SNS (SIGA SNS), onde foi
apresentada a ferramenta VAI (Via de Acesso Integrado). A utilização desta
ferramenta irá contribuir para uma visão mais completa do acesso dos
utentes aos cuidados de saúde no SNS, servindo de suporte à referenciação
clínica entre as várias instituições de saúde.
Ver mais

“Decisão fundamentada” no SNS foi tema de debate no
primeiro workshop do ciclo “Planeamento e Gestão de
Recursos no SNS”
No passado dia 17 de julho, foi realizada uma sessão sobre “Avaliação
económica e tomada de decisão”, integrada no “Ciclo de Workshops sobre
Planeamento e Gestão de Recursos no SNS”, que a ACSS se encontra a
promover, e que decorrerá até ao final do ano.
Durante a sessão foram abordadas diversas questões relacionadas com a
inovação organizacional, com a avaliação económica e com o reforço do
planeamento, da autonomia e da responsabilidade associada ao processo de
tomada de decisão no Setor da Saúde.
Ver mais

Agenda
27.º Congresso da EAHM
Local: Centro de Congressos do Estoril, Cascais
Data: 26 a 28 de Setembro
Para mais informações, visite o portal do Congresso
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Prémio Arnaldo Sampaio 2018 – Saúde Pública
Local: A entrega do prémio terá lugar no XIV Encontro Nacional da
Associação Portuguesa para a Promoção da Saúde Pública, no Auditório 3
da Fundação Calouste Gulbenkian
Data: As candidaturas estão abertas até ao dia 21 de setembro e os prémios
serão entregues no dia 7 de novembro.
Para mais informações visite o website: http://www.appsp.org/premioarnaldo-sampaio/edicoes/

Atribuição de prémios pela Organização Mundial da Saúde
Local: A atribuição dos prémios terá lugar durante a 72ª Sessão da
Assembleia Mundial da Saúde, a realizar em Genebra
Data: As candidaturas estão abertas até ao dia 8 de novembro de 2018 e os
prémios serão entregues em maio de 2019.
Para mais informações visite o Portal da OMS
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