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José Carlos Caiado nomeado presidente da ACSS
José Carlos Caiado assumiu a presidência da ACSS, de acordo com a
Resolução de Conselho de Ministros n.º 203/2017, publicada no passado dia 28
de dezembro. Licenciado em Gestão de Empresas e doutorando em Gestão de
Informação, o novo presidente foi vogal da Comissão Executiva do SAMS –
SBSI e substitui Marta Temido, que terminou mandato em setembro de 2017.
Ver mais

Capacitar+ e ACSS organizam workshop sobre Livre Acesso
e Circulação no SNS
O programa Capacitar+, em parceria com a ACSS, está a promover o
workshop “Cuidados de Saúde no SNS: Livre Acesso e Circulação de
pessoas”, que irá decorrer no dia 6 de janeiro, na Escola Nacional de Saúde
Pública, em Lisboa. A iniciativa pretende contribuir para a consciencialização
dos participantes quanto aos seus direitos em relação ao sistema de Livre
Acesso e Circulação (LAC) de utentes no SNS.
Ver mais

CRESC Algarve 2020: Candidaturas abertas para a formação
de profissionais da saúde
A Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional do Algarve
(CRESC Algarve 2020) disponibilizou 300 mil euros para a formação dos
profissionais da saúde. O Aviso de abertura de candidaturas à tipologia de
operação – Formação de profissionais do setor da saúde, publicado a 29 de
dezembro, destina-se à formação de 2970 participantes. A operação
desencadeada pelo CRESC Algarve 2020/ACSS visa o desenvolvimento de
competências dos profissionais de saúde, adequadas à modernização do
sistema e à diversificação e melhoria da qualidade das respostas dos
respetivos serviços.
Ver mais

Implementação dos Centros de Responsabilidade Integrados
em debate no SNS
A ACSS, em parceria com a Associação Portuguesa de Administradores
Hospitalares (APAH), vai promover um conjunto de sessões de
esclarecimento sobre os Centros de Responsabilidade Integrados (CRI).
Os CRI são estruturas orgânicas de gestão intermédia, dependentes dos
conselhos de administração das entidades públicas empresariais do SNS, que
têm autonomia funcional e cujo modelo de regulamento interno se encontra
definido pela Portaria n.º 330/2017, de 31 de outubro.
Ver mais

Assinados os contratos-programa para 2018
A ACSS recebeu no passado dia 28 dezembro, a reunião de assinatura dos
Contratos-Programa dos Hospitais e das Unidades Locais de Saúde (ULS) do
setor empresarial do SNS para 2018, assinalando-se assim o encerramento
do processo negocial que estabelece os níveis de atividade assistencial e de
financiamento destas entidades, que ascende a 4,57 mil milhões de euros,
+3,2% do que em 2017. Entre os resultados das negociações efetuadas, é de
destacar o compromisso de aumento da atividade assistencial programada e
dos níveis de acesso, qualidade e eficiência.
Ver mais

Agenda
II Fórum Telesalut@ da SITT - 4.ª Jornada Luso-Brasileira de Telesaúde e Telemedicina
I Encontro Regional de Telesaúde da RAM
Local: Hotel Melia Madeira Mare, Funchal, RAM
Data: 19 e 20 de Janeiro
Consulte aqui todas as informações sobre este evento
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