COMISSÃO PARA A QUALIDADE E SEGURANÇA DO DOENTE
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A CQSD é um órgão, de carater consultivo, nomeado pelo Conselho de
Administração, de acordo com o art.º 25.º do regulamento interno do Hospital
Distrital da Figueira da Foz, aprovado em 5 de fevereiro de 2013, e com autonomia
técnica. Tem por missão a promoção e o desenvolvimento da qualidade e da
segurança dos utentes e profissionais, de forma a satisfazer os objetivos estratégicos
do HDFF, EPE, dinamizando, sustentando e coordenando o processo de organização
e produção de cuidados com base na melhoria contínua da qualidade.
Para dar continuidade ao trabalho já iniciado e na sequência da tomada de posse do
novo Conselho de Administração (CA), foi renomeada a CQSD no dia 8 de novembro
de 2018 divulgada através da Circular Informativa n.º 39/2018:
Anabela Salgado Serra - Enf. Chefe - Presidente
Ana Mafalda Costa - Técnica Superior - Auditora Interna
Ana Paula Melo - Assistente Farmacêutica Sénior - Coordenadora do
Gabinete da Qualidade e Gestão do Risco
Helena Santos - Médica internista - Coordenadora do GCL-PPCIRA
Sandra Jasmins - Técnica Superior de Serviço Social
Mantem-se como órgão executivo da CQSD, o Gabinete da Qualidade e Gestão do
Risco (GQGR), constituído pelos seguintes colaboradores:
Ana Paula Melo - Coordenadora
Célia Morais - TSDT, Qualidade e Risco Não Clínico
Daniela Joana Santos - TSDT, Risco Não Clínico
Elisabete Godinho - Enfermeira da Medicina do Trabalho, Qualidade, Risco
Clínico
Manuela Lopes - Médica pneumologista, Risco Clínico
Rosário Santos Silva - Médica internista, Risco Clínico
Rui Umbelino - Médico da Medicina do Trabalho, Risco Não Clínico
Quer a CQSD quer o GQGR, procederam à revisão e atualização dos seus
Regulamentos, podendo os mesmos serem consultados na pasta da Qualidade, na
Intranet.
É com muita satisfação e empenho, que estas equipas iniciam mais um ano de
trabalho desejando que o mesmo seja profícuo e gratificante para todos. Este
trabalho só poderá ter resultados com o envolvimento de todos os profissionais,
pois são eles os “peritos” e os detentores do conhecimento da sua função e
desempenho. Nós estaremos sempre disponíveis para colaborar e ajudar no que for
preciso e nos for possível.
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A CQSD, no âmbito da promoção e desenvolvimento da política de qualidade e
segurança do doente e, também, tendo em conta as orientações da Estratégia
Nacional para a Qualidade na Saúde e do Plano Nacional para a Segurança dos Doentes
para o período 2015-2020, uma das suas atribuições, tem a ver com a dinamização de
todas e quaisquer ações de sensibilização que possam contribuir para a qualidade e
segurança do utente.
Para tal, iniciou um projeto, em dezembro de 2018, aprovado pelo CA, que pretende
aumentar a literacia do utente e sua capacitação em matéria de saúde, denominado
“A sua Saúde é uma Prioridade”.
Este desenvolve-se ao longo do ano, com a elaboração de um cartaz mensal sobre um
tema de interesse para o utente. A sua divulgação está a ser feita na Portaria Principal,
em A3, mas pretende-se expandi-la a outros locais do HDFF, EPE, à App e à página
eletrónica do HDFF, EPE.

Outra das responsabilidades da CQSD é elaborar a sua Revisão e Planeamento (RP)
Anual, no âmbito do solicitado pela DGS. Esta é realizada numa plataforma eletrónica,
habitualmente disponibilizada, entre dezembro e janeiro, a qual é designada por Plano
de atividades. Contribuem para esta RP, todos os dados resultantes da dinâmica
operacional do seu órgão executivo, bem como dos vários Serviços do Hospital. Neste
momento já foi aprovada pela ARS Centro, IP, encontrando-se para aprovação da DGS.
Ainda no âmbito das suas atribuições, construiu um questionário de satisfação dos
colaboradores, para responder a outra alínea do seu Regulamento – “e) Fazer um
levantamento regular das necessidades dos utentes e profissionais não satisfeitas,
através da aplicação de um questionário de satisfação e respetivo tratamento de
dados;”, cuja aplicação se iniciou este ano. Relativamente à avaliação da satisfação dos
utentes, já procedeu ao tratamento dos dados fornecidos pela App do HDFF, EPE,
tendo enviado o Relatório ao CA. Posteriormente estes resultados serão divulgados,
na Intranet.
A CQSD tem reunido regularmente com os seus membros, onde tem sido analisado e
refletido o Plano de Atividades, bem como com o CA, na pessoa do Enfermeiro Diretor,
Rui Miguel Cruz. Com este, têm sido abordados alguns temas de preocupação e
desenvolvimento da atividade da Comissão/GQGR, nomeadamente o Plano de
Segurança Interno, a integração do Serviço de Cirurgia Geral na avaliação SINAS, o
Projeto NAU, documentação em trabalho, bem como de projetos do CA relevantes
para o conhecimento da Comissão.
Elaborou, também, o seu Plano de Formação Anual que se encontra para aprovação.
Com o objetivo de divulgar o desenvolvimento da nossa ação e resultados obtidos,
optou-se por elaborar uma Newsletter com uma periocidade trimestral, que agora se
inicia. Pretende-se, no futuro, que os colaboradores passem a participar ativamente
na mesma.
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Foi no dia 29 de novembro de 2018 que tivemos a Equipa
Auditora da SGS no HDFF, EPE. Visitaram alguns dos 13 Serviços Certificados (EC, EM,
HDIA, SF, SG, MFR, GRH, APR, GQGR, SHST, SE, IMA e SS), tendo referido, na reunião
de fecho, a sua satisfação com o que tiveram oportunidade de observar.
No Relatório entregue, referiram que o Sistema de Gestão da Qualidade “está,
globalmente, concebido, implementado e mantido de acordo com os requisitos da(s)
Norma(s) de referência; e demonstra aptidão para, de uma forma consistente,
cumprir os requisitos aplicáveis, e atingir os objetivos e realizar a(s) política(s) da
organização."
Foi com muita satisfação, que vimos concretizar a proposta de integração da Unidade
de Nutrição e Dietética (UND) neste processo, aguardando-se apenas a sua aprovação
pelo Conselho de Administração.

O HDFF, EPE tem 3 Serviços que aderiram
voluntariamente ao processo de Acreditação ACSA, o Serviço de Pediatria, o Serviço
de Cirurgia Geral e o Serviço de Medicina Interna. Foram acreditados em janeiro de
2016, com a classificação de Bom.
Em janeiro deste ano realizou-se a Auditoria Externa de Acompanhamento, por parte
do Departamento da Qualidade na Saúde, da Direção Geral da Saúde, aos Serviços de
Pediatria, no dia 22, e de Cirurgia Geral, no dia 23. A do Serviço de Medicina Interna,
inicialmente marcada para 29 de janeiro, foi alterada para dia 6 de fevereiro, a pedido
da DGS. A Enf.ª Teresa Massano foi a Auditora Externa dos 2 primeiros Serviços e o
Dr. Cláudio Correia auditou o último.
Acompanhámos a visita e tivemos oportunidade de mais uma vez verificar o belíssimo
trabalho desenvolvido pelos Serviços, apesar de todas as dificuldades e
constrangimentos existentes e que todos conhecemos. MUITOS PARABÉNS a todos!
É um orgulho para o nosso Hospital e, nomeadamente, para a CQSD e seu órgão
executivo, o GQGR.
Temos de louvar a atitude e postura destes Auditores, extremamente assertiva e
pedagógica, o que muito nos ajudou, motivando-nos para a melhoria contínua dos
processos.
Já foram entregues os Relatórios das Auditoras, tendo agora, os Serviços, 90 dias para
darem resposta às medidas de melhoria identificadas.
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O GQGR é o órgão executivo da CQSD. Contudo,
nem sempre foi assim. Este Gabinete já funciona desde 2009, sob a coordenação da
Dr.ª Ana Paula Melo, na altura acumulando funções de Técnica Superior de Saúde, no
Serviço de Medicina Laboratorial.
Foi com o seu esforço e dedicação, que, juntamente com a Dr.ª Daniela Joana, o Dr.
José Fernandes e o Dr. Fernando Ferraz (Diretor Clínico na altura), iniciaram a
implementação da Gestão do Risco, com as Metas de Segurança, as avaliações do
Risco, entre outras iniciativas.
Na Qualidade, o HDFF, EPE tinha abraçado o processo de Acreditação, inicialmente
pela Join Comition International e mais tarde, em 2011, aderindo ao processo de
Certificação pela Norma ISO 9001:2008. Iniciou-se com a certificação de 17 Serviços,
que o GQGR promoveu e acompanhou.
Em 2013, com a nomeação da CQSD, passou a ser o seu órgao executivo. Manteve a
sua trajetória em prol da qualidade e, deu início à elaboração do Sistema de Gestão
de Qualidade do HDFF, EPE. Com a sua implementação pretendeu-se normalizar os
processos e procedimentos, na gestão, monitorização e prestação de cuidados. Não
tem sido um caminho fácil, mas com muita persistência e empenho, de todos os
colaboradores, este tem vindo a tornar-se, cada vez mais, mantido e consolidado.
Mantendo sempre a sua dinâmica inicial, no âmbito do Risco Clínico e Não Clínico,
estendeu, também, o seu âmbito de ação, de acordo com o propósito da CQSD, por
outras áreas da Qualidade. Em 2015, a sua Coordenadora, passou a ser responsável
pela avaliação da qualidade clínica do processo SINAS (ERS) já existente há alguns anos
no Hospital, cargo que mantém até à data. No final do mesmo ano, aderiu-se ao
processo de Acreditação ACSA (DGS), com três Serviços (CIR, PED e MI), que se
voluntariaram para iniciar este processo. Foi com sucesso, que, em janeiro de 2017,
lhes foi atribuída a Certificação da Qualidade de nível Bom.
Outra área em que desenvolveu atividade e acompanhamento, foi no processo de
Aloenxertos ósseos, com implementação do seu sistema documental.
O GQGR, para dar resposta à sua missão, com o apoio dos diversos Conselhos de
Administração, promoveu cursos de Auditoria Interna e constituiu uma Bolsa de
Auditores que colaboram na execução do Plano Anual de Auditoria Interna.
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