OPET - Observatório de Prospectiva da Engenharia e da Tecnologia

1º Workshop Internacional sobre o Novo Regime de Licenciamento das Unidades de
Saúde
LISPOLIS - INETI - LISBOA , 8 e 9 de Abril de 2008
1. Objectivos A melhoria da prestação dos cuidados de saúde exige, cada vez mais, o estabelecimento e a disponibilização
de informação e de conhecimento actualizados sobre as exigências a satisfazer pelas infra-estruturas das unidades de
saúde, quer daquelas que já existem, quer relativamente às novas unidades a construir. Estas exigências devem
corresponder aos objectivos de qualidade, segurança, eficácia e eficiência na óptica do beneficiário final dos cuidados
de saúde e ter em conta as modernas tendências de evolução das necessidades e preferências dos cidadãos e das
comunidades, dos avanços alcançados e expectáveis quanto a tecnologias de apoio e produtos ou fármacos disponíveis,
e, bem assim, dos próprios paradigmas que devem aumentar as modernas políticas da saúde. O estabelecimento deste
novo quadro de exigências permite alicerçar um novo sistema de licenciamento das unidades, o qual deverá considerar
não só a dimensão das suas infra-estruturas mas também as dimensões institucional, organizacional e de competências
profissionais e meios técnicos disponíveis, tendo em conta os tipos de cuidados a prestar, designadamente as novas
modalidades de serviços de saúde. Atendendo a que se pretende desenvolver um novo sistema de licenciamento
segundo estes princípios o qual, aliás, também implicará a aprovação de nova legislação, e considerando o trabalho já
realizado pela ACSS envolvendo a consulta feita a numerosas instituições e associações do sector, julga-se oportuno
realizar este workshop com os objectivos de: A &ndash; Discutir experiências internacionais sobre exigências relativas
às infra.-estruturas das unidades de saúde e respectivos sistemas de licenciamento B - Partilhar os resultados dos
trabalhos preparatórios desenvolvidos pela ACSS C - Apresentar e discutir as linhas de orientação do novo sistema de
licenciamento 2. Programa 8 de Abril de 2008 09h15 - 10h15Sessão de Abertura :Principais Desafios e Prioridades.10h30
- 11h 30A Arquitectura para os Novos Hospitais: A visão do Movimento &ldquo; Architects for Health &rdquo; do Reino
Unido &ndash; Arq. Ann Noble , PhD.11h45 &ndash; 12h00Coffee-Break12h00 &ndash; 13h00A Engenharia e os Novos
Hospitais: A Visão da International Federation of Hospital Engineering .13h15 &ndash; 14h30Almoço14h30 &ndash;
15h30O Licenciamento das Unidades de Saúde: A Experiência dos EUA 15h45 &ndash; 16h45O Licenciamento das
Unidades de Saúde: A Experiência do Estado de Florida17h00 &ndash; 17h15Coffee Break17h15 &ndash; 18h30O
Licenciamento das Unidades de Saúde: A Experiência de Espanha 9 de Abril de 2008 09h15 &ndash; 10h15 O Novo
Regime de Licenciamentos: Principais Desafios e Orientações &ndash; ACSS / OPET.10h30 &ndash; 11h30Orientações
Prioritárias - ACSS / OPET11h45 &ndash; 12h00Coffee-Break12h00 &ndash; 13h00Mesa Redonda com Debate.13h00
&ndash; 14h30Almoço.14h30 &ndash; 15h15Formação e Acreditação &ndash; OPET15h15 &ndash; 15h45Sessão de
Encerramento com Conclusões e Trabalhos Futuros. Nota: No final de cada sessão existe um período de 15 minutos para
debate.Inscrições - Ficha de InscriçãoCusto da Inscrição - 250 euros por participante

https://www.opet.pt
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