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Ministério da Saúde libera recursos do Timemania

A Portaria que liberou os recursos do Timemania para o setor filantrópico de saúde foi publicada nesta quintafeira (31), no Diário Oficial da União, pelo Ministério da Saúde. A medida, que já havia sido anunciada pelo
ministro Ricardo Barros durante o 27º Congresso Nacional das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, repassa
R$ 6,6 milhões, em parcela única, para as entidades que fazem parte da Rede Telemedicina. O ministro da
Saúde, Ricardo Barros, ressaltou a importância das entidades na assistência à população. 'Trata-se de mais
um aporte para investir no setor filantrópico, que representam um papel relevante e fundamental para o bom
funcionamento da saúde pública brasileira'.
Os recursos advindos do Timemania são utilizados para a instalação e manutenção da estrutura física e
pedagógica da Rede Telemedicina, conforme projeto apresentado no Ministério da Saúde, no qual também
foram indicadas as entidades que passarão a ter pontos de transmissão da Rede.
A Rede Telemedicina oferece cursos de capacitação e treinamento por meio do Educasus. qualificando,
reforçando e ampliando a qualidade dos atendimentos hospitalares oferecidos pelas Santas Casas e Hospitais
Filantrópicos por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). Desde 2017, a CMB tem realizado, em parceria com
o Ministério da Saúde, uma série de palestras, tirando dúvidas dos hospitais sobre temas referentes às
questões técnicas e administrativas, como a certificação, programas de financiamento contra o câncer, CNES,
entre outros. Mais informações: www.educasus.org.br. [Leia mais]
***
Presidente da CMB participa do Seminário Regional de Hospitais Filantrópicos e Santas Casas, em
Chapecó (SC)
O presidente da CMB, Edson Rogatti, participa, nesta quinta-feira (31), da abertura oficial da etapa Chapecó
do Seminário Regional de Hospitais Filantrópicos e Santas Casas, realizado pela Federação das Santas Casas
e Hospitais Filantrópicos e Associação e Federação dos Hospitais de Santa Catarina (AHESC-FEHOESCFEHOSC).
O evento, que começa no dia 31 de agosto e vai até 01 de setembro, deve reunir representantes do setor para
a apresentação de modelos de gestão em hospitais Privados, Terceirizados, Organizações Sociais e
Filantrópicos, além de colocar em pauta os impactos nos estabelecimentos de serviços de saúde com a
Terceirização e Reforma Trabalhista, e a importância do certificado de Filantropia. Esse é o segundo evento
promovido pelas entidades hospitalares, ao longo deste ano. A primeira etapa aconteceu no mês de abril em
Criciúma. [Leia mais]
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