SECÇÃO AUTÓNOMA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

Curso de Verão:
Como gerir unidades de saúde num processo de reforma
Data:
30 de Junho a 4 de Julho de 2008

Programa:
Dia 30 de Junho


Abertura. Apresentação do Curso



Módulo 1 – Políticas de saúde
Jorge Simões – “ciclos políticos na saúde”
António Martins da Silva – “formação e investigação em unidades de
saúde”



Almoço com António Correia de Campos



Módulo 2 – Gestão das organizações
Silvina Santana – “abordagem integrada à gestão das organizações em
saúde”
Adalberto Campos Fernandes – “a mudança de paradigma na
organização e gestão hospitalar”

Dia 1 de Julho


Módulo 3 - Economia e Financiamento da saúde
Sofia Silva – “análise económica na saúde”
Pedro Pita Barros – “os gastos com a saúde, o financiamento do SNS; os
cenários para Portugal”



Módulo 4 – Sistemas e tecnologias de informação em saúde
Fernando Mota – “a alteração do paradigma dos sistemas de informação
que a reforma do sistema de saúde em Portugal introduz”
Luís Lapão – “estratégias e modelos de gestão de sistemas de
informação na Saúde: eficiência, segurança dos pacientes e qualidade
nos serviços de cuidados de saúde”
João Paulo Cunha – “tecnologias de informação e comunicação na
Saúde: de onde vimos e para onde vamos?”

Dia 2 de Julho


Módulo 5 – Regulação em saúde
Álvaro Almeida – “que regulação faz a ERS”
Vasco Maria – “que regulação faz o Infarmed”



Módulo 6 – A reforma do medicamento
José Luís Biscaia – “avaliação clínica”
João Pereira – “orientações metodológicas na avaliação económica de
medicamentos”

Dia 3 de Julho


Módulo 7 – A reforma hospitalar
Manuel Delgado – “riscos e oportunidades na actual gestão de hospitais
públicos”
José Carlos Lopes Martins – “riscos e oportunidades na actual gestão de
hospitais privados e nos hospitais PPP”



Módulo 8 – A reforma dos cuidados de saúde primários
Luís Pisco – “sucessos e insucessos no processo de reforma”
Miguel Gouveia - “quem ganha e o que ganha; quem perde e o que
perde”

Dia 4 de Julho


Módulo 9 - Avaliação do desempenho das organizações
Cláudia Sárrico, Maria Luís Rocha Pinto e Silvina Santana – “a avaliação
de organizações – uma visão multifacetada”
Carlos Costa – “avaliação de hospitais”



Módulo 10 – Comunicação em Saúde
Alexandra Campos – “o jornalista como filtro na comunicação em saúde:
alguns casos agudos e crónicos”
Dulce Salzedas – “comunicação em saúde: o papel dos jornalistas na
relação entre serviços de saúde e utentes”



Encerramento do Curso

