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Modelo Organizativo de uma Entidade Pública Empresarial
Margarida Ornelas aborda o contexto de criação do Centro Hospitalar
de Entre Douro e Vouga, E. P. E., que agregou o Hospital de São
Sebastião. o Hospital de São João da Madeira e o Hospital de São
Miguel.

Breves

Cooperação de Portugal com os
Países de Língua Oficial
Portuguesa, por Paulo Salgado

O Hospital Beatriz Ângelo
Artur Vaz descreve três dimensões do HBA: a sua natureza de PPP,
a evolução do desempenho quantitativo e qualitativo ao longo dos
três primeiros anos de funcionamento e as especificidades do
modelo organizacional.

As notícias do setor

Os mais recentes produtos e
tecnologias

Evoluções no Sistema Hospitalar
José Carlos Lopes Martins defende que a consolidação e coerência
da rede de cuidados hospitalares pressupõem a definição de um
perfil de cada hospital e o estabelecimento de uma carteira de
serviços.

Integração Vertical de Cuidados na ULS do Alto Minho
Manuela Duarte explica o modelo das ULS, particularizando no caso
do Alto Minho, e que compreende um financiamento de base
populacional, ajustado pelo risco, de acordo com uma metodologia
composta por etapas.

Entrevista: João Pedroso de Lima
João Pedroso de Lima dá-nos a conhecer o
serviço de Medicina Nuclear do Centro
Hospitalar Universitário de Coimbra, o
trabalho aqui desenvolvido e a lógica de
partilha
de
conhecimento e
recursos
implementada entre este e outros serviços,
bem como a ligação ao Instituto de Ciências
Nucleares Aplicadas à Saúde – ICNAS. Dá a
sua perspetiva acerca da reorganização que
deu origem ao atual modelo de gestão dos
hospitais de Coimbra e considera a
descentralização da gestão um caminho
fundamental.

Não perca estes artigos e outros conteúdos
na Tecnohospital 72, dedicada ao tema
"Organização dos Cuidados de Saúde"
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