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Já são conhecidos os finalistas do Prémio
Healthcare Excellence - Edição Covid-19

Lisboa, 19 de outubro de 2020 - O Prémio Healthcare Excellence, que este
ano vai distinguir projetos desenvolvidos no âmbito de resposta à pandemia
de Covid-19, recebeu um total de 70 candidaturas. Os oito projetos finalistas
já foram selecionados e serão apresentados na reunião final, no próximo dia
21 de outubro, no âmbito da Conferência de VALOR APAH. Esta é já a 7ª
edição do Prémio Healthcare Excellence, promovido pela Associação
Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH) e a biofarmacêutica
AbbVie.

Entre os finalistas estão projetos de oito instituições de saúde: ACES Douro



Sul, Centro Hospitalar e Psiquiátrico de Lisboa, Centro Hospitalar e
Universitário de São João, Health Cluster Portugal, Hospital Garcia de Orta,
Hospital Senhora da Oliveira, Serviços Partilhados do Ministério da Saúde
(SPMS) e Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla (SPEM).

Na reunião de finalistas, marcada para as 10 horas, do dia 21 de outubro,
serão apresentados os projetos finalistas, com a presença dos membros do
júri. O anúncio do vencedor do Prémio Healthcare Excellence será feita no
mesmo dia, numa cerimónia agendada para as 17 horas.

Além da qualidade da apresentação final, a inovação e a replicabilidade em
outras instituições de saúde são também critérios de avaliação. A decisão
ficará a cargo do júri presidido por Delfim Rodrigues, vice-presidente da
APAH, e que integra Dulce Salzedas, jornalista da SIC, Ricardo Mestre, vogal
do da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) e Ricardo Mexia,
presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública (ANMSP).

A reunião final de apresentação dos projetos, assim como a cerimónia de
anúncio do vencedor, terão transmissão em livestreamna página Facebook da
APAH. 

Sobre a AbbVie.

A AbbVie é uma companhia biofarmacêutica global, orientada para a
investigação e desenvolvimento, empenhada no desenvolvimento de
terapêuticas inovadoras avançadas que respondam a algumas das doenças
mais complexas e graves a nível mundial. A missão da companhia é fazer uso
da sua experiência, da dedicação dos seus colaboradores e da sua abordagem
única à inovação para melhorar de forma significativa a oferta terapêutica em
quatro áreas principais: imunologia, oncologia, virologia e neurociência. Os
colaboradores da AbbVie trabalham diariamente em mais de 75 países para
desenvolver soluções de saúde para pessoas em todo o mundo. Para mais
informações acerca da AbbVie, visite-nos em www.abbvie.pt. Siga a empresa
em @abbvie no Twitter, Facebook, LinkedIn ou Instagram.
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