PROPOSTA PLANO ACTIVIDADES 2021 - APCA

Introdução

O ano de 2021 ficará marcado pela tentativa retoma de atividade hospitalar pós pandemia
COVID 19, sendo a área da CA umas das que ocupará um papel principal nessa recuperação.

Se a evolução permitir e se revelar favorável, a atividade na área da CA voltará a ter uma posição
de destaque no panorama nacional, sendo uma oportunidade para que as UCA’s se remodelem
e redefinam, com novos projetos adaptados à nova realidade e que permitam um crescimento
cada vez maior da sua atividade, mantendo os índices habituais de segurança e qualidade.
Quando a situação estabilizar a APCA poderá reiniciar as suas principais actividades e projectos
nacionais e internacionais.

- Secretariado / Site / Comunicação
Manutenção e alargamento da colaboração através da empresa de Secretariado.
O site, que sofreu remodelação e actualização, e as redes sociais manter-se-ão como os meios
preferenciais de divulgação das iniciativas da APCA, em colaboração com as empresas já
parceiras.
Curso de Formação na área da Comunicação em Saúde dirigida a diferentes profissionais, em
colaboração com a empresa Miligrama.

- Revista Oficial APCA
Tentativa de relançamento da revista trimestral em formato digital

- Secções da APCA
As Secções serão reformuladas com alguns novos elementos e integradas na actividade global
da APCA, sendo ainda estimuladas a desenvolver iniciativas próprias.

- Grupo Trabalho - Ministério da Saúde - GTADCA
O Grupo de Trabalho para Acompanhamento e Desenvolvimento da CA (GTADCA), criado pelo
MS, não chegou a apresentar o seu relatório final. A APCA irá tentar concluir este projeto e
apresentar relatório final até final do mês de Junho, envolvendo todos quantos estejam
interligados com esta área.

- Reunião Nacional Coordenadores de UCA’s – modelo e data a definir

- XI Congresso Nacional Cirurgia Ambulatória / Reunião Nacional de Enfermagem de CA – a
realizar no mês de Dezembro, em modelo ainda a definir.

- Revisão / Elaboração Recomendações Nacionais APCA para CA
Será elaborado um Livro resumo com atualização de todas as recomendações na área da CA.
Serão desenvolvidas recomendações em novas áreas – Consensos de Profilaxia Antibiótica em
CA (grupo já em funcionamento coordenado por Dra. Lúcia Marinho), Qualidade, Pediatria em
CA, Enfermagem em CA
Em colaboração com as Secções será atualizada a lista nacional de procedimentos para CA,
organizados em diferentes categorias.

- Projeto CA em Países Lusófonos – APCA /IAAS – Teach the Teachers – iniciativa a repetir caso
seja possível, envolvendo diferentes áreas e diferentes profissionais em regime de voluntariado.
Tentativa de que este projeto se alargue a países hispânicos: México, Argentina.

- SOBRACAM – apoio e colaboração com todas as iniciativas e actividades desenvolvidas pela
associação brasileira.

- Cursos Formação APCA
Serão organizados diferentes Cursos e Workshops multidisciplinares.
Reunião mensal Monotemática a ser organizada por Secção da APCA ou por uma UCA.
No mês de Abril teremos o 1º Webinar da Seção de Urologia.

- Programa de entrevistas on-line: À Conversa sobre CA com …
Programa de entrevistas rápidas (20-30 min) para divulgação junto dos meios de comunicação
da APCA.

- Programa de Estágios/ Intercâmbio em UCA’s
Será lançado um programa de intercâmbio entre UCA’s com a participação da APCA,
possibilitando ainda a programação de atribuição de bolsas de formação na área da CA,
aproveitando financiamento oficial ou da indústria farmacêutica.

- Plano Nacional de Acreditação / Certificação das UCA’s
Em colaboração com a DGS as UCA’s serão estimuladas a proceder à sua acreditação.
A APCA pretende elaborar uma proposta de critérios para valorização das UCA’s e sua
certificação.

- ERS -SINAS
APCA manterá sua parceria de colaboração com a ERS neste projeto, acompanhando as
necessárias atualizações na avaliação do SINAS.
A APCA manterá uma posição de parceria junto da ERS em todas as solicitações relacionadas
com a CA, nomeadamente na revisão da Legislação aplicada à CA.

- ACSS / SPMS / DGS
A APCA manterá o inter-relacionamento de atividades e parceria com estas estruturas.

- Sociedades / Associações Científicas
Manter a colaboração com IAAS, ASECMA e outras Sociedades e Associações Científicas
Portuguesas, permitindo que a área da CA se mantenha incluída nos seus programas de
actividades..
Na IAAS manteremos atividade com a presença de 2 elementos no Comité Executivo, tendo o
Congresso Mundial de CA sido adiado para 2022.

- Criação de Prémios

Prémio Investigação em CA

CONTABILIDADE
A Direção da APCA desenvolverá iniciativas e contactos para que todas as atividades
desenvolvidas sejam autofinanciadas e se consiga financiamento suficiente, de modo a que seja
assegurada a estabilidade financeira da APCA.
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