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PALAVRAS-CHAVE:

5ª Edição do Prémio de Boas Práticas em Saúde - Qualidade e Inovação
Alargamento do prazo de entrega de candidaturas
Prémio; Boas Práticas; Saúde; Qualidade; Inovação

PARA:

Conhecimento de todos os Estabelecimentos de Saúde

CONTACTOS:

APDH - HOPE&IHF (Telefone: 217 92 5 823)

ASSUN TO:

A Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Hospitalar (APDH) e a Direção-Geral da Saúde (DGS) em
parceria com a Administração Central do Sistema de Saúde, IP (ACSS), com o Alto Comissariado da Saúde
(ACS) e com as Administrações Regionais de Saúde, recorrendo ao apoio de entidades externas, estão a
organizar a 5ª edição do Prémio Boas Práticas em Saúde, com o objectivo de distinguir o trabalho dos
profissionais ou das equipas dos serviços dos sectores público, privado e social, que tenham vindo a
cooperar para a melhoria dos resultados em saúde.
No âmbito da organização do Prémio de Boas Práticas, vimos por este meio renovar o convite feito a Vossas
Exas. para apresentação de projetos e informar que o prazo de candidaturas foi alargado até ao dia 31 de
maio de 2011. O Encontro, no qual serão apresentados os projetos nomeados bem como a entrega do
prémio ao projeto vencedor, terá lugar na Região de Saúde do Norte, na Unidade Local de Saúde de
Matosinhos, durante a 1ª quinzena do mês de outubro.
As candidaturas de 2011 devem constituir boas práticas em saúde e/ou inovação e enquadrarem -se no
seguinte tema: “Hospitais e Centros de Saúde: juntos por uma melhor saúde”
As candidaturas devem constituir uma referência de boas práticas na resposta eficaz às ameaças para a
saúde, no apoio à promoção da saúde, à prevenção, tratamento e reabilitação da doença, articulação,
cooperação e integração de cuidados, segurança do utente no âmbito dos vários níveis de cuidados ou
ainda reconfiguração dos serviços, numa óptica de articulação e complementaridade dos diferentes níveis
de cuidados de saúde.
Os interessados deverão remeter as suas candidaturas através do formulário disponível no site
www.boaspraticasemsaude.com, onde também se encontram outras informações adicionais,
concretamente o regulamento, que contempla de forma explícita os requisitos de admissão ao Pré mio,
assim como os motivos de exclusão. Caso necessite de alguma informação adicional, queira por favor
contactar a Comissão Organizadora através dos contactos telefónicos disponíveis no site.

Francisco George
Diretor-Geral da Saúde
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