COMISSÃO PARA A QUALIDADE E SEGURANÇA DO DOENTE
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CA - xx/07/2020 - Ata n.º xx
A CQSD, no âmbito da sua MISSÃO - 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 relembra que a MISSÃO do HDFF, EPE, é:
“… a prestação de cuidados de saúde diferenciados, de qualidade, em
articulação com os cuidados de saúde primários e demais hospitais integrados
na rede do Serviço Nacional de Saúde, utilizando adequadamente os seus
recursos humanos e materiais de acordo com os princípios de eficácia e
eficiência, procurando a melhoria contínua dos cuidados tendo em conta as
necessidades e as expectativas dos utentes.”

É essencial que todos os colaboradores conheçam a MISSÃO, pois todas as funções,
trabalhos, atividades de divulgação, formações, etc. a realizar, devem estar sempre

alinhadas com a mesma. A MISSÃO do HDFF, EPE é o fio condutor das nossas ações,
atitudes e comportamentos, com base nos Códigos Éticos e Deontológicos dos vários
grupos profissionais, nos princípios da Administração Pública, nas Boas Práticas e na
MELHORIA CONTÍNUA.

Cada vez mais tem de existir uma integração do processo de cuidar/tratar. Por esta
razão, a CQSD, recomenda que, em todos os documentos aplicáveis, elaborados pelos,
Hospital e Serviços, seja sempre feita uma avaliação do risco clínico, inserindo os
pictogramas aprovados neste âmbito (in Plano Nacional de Segurança do Doente).
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Com a reposição gradual da atividade assistencial, a CQSD já voltou a divulgar os seus
cartazes nos locais habituais. Esperamos, brevemente, poder implementar o novo
projeto intitulado “Campanha 2020 - A sua Saúde é uma Prioridade”, que teria início
em 23 de março.
Passamos a apresentar o conjunto de cartazes informativos divulgados durante o 2º
trimestre de 2020:

Aguardamos, ainda, a aprovação da extensão do projeto inicial à Autarquia, ACES e
Farmácias, o que, acreditamos, seja uma mais-valia.
Para comemorar a Semana Europeia de Vacinação e chamar a atenção dos utentes e
colaboradores para a importância da mesma, a CQSD acompanhou a iniciativa da DGS,
elaborando um cartaz que foi divulgado apenas online, na página eletrónica e na App
do Hospital.

A CQSD está recetiva à sugestão de temas, que considerem ser pertinente abordar nestes cartazes
mensais, pois com o contributo de todos, a capacitação e literacia do utente será, com certeza, otimizada.
com.qualidadeseg.doente@hdfigueira.min-saude.pt
Ext. 824 ou 864
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Continuamos a acreditar que, a partilha de boas práticas, é fundamental para o
reconhecimento do empenho e desempenho dos colaboradores, no âmbito da
prossecução dos objetivos do Serviço, pelo que, apesar de não ter havido, até à data,
nenhum contributo, vamos manter esta iniciativa.
Por favor, vejam a CE n.º 177.20, de 26 de março, onde foi enviado um modelo de
resposta, e participem! Mesmo que ainda não
tenham resultados, enviem o vosso projeto, para
que todos o possamos conhecer.

A CQSD/GQGR, no âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) aprovado,
atualizaram o Procedimento da Qualidade PQ.01 - Controlo da Informação
Documentada, onde se define a metodologia de organização e controlo da informação
no Hospital.
Toda a informação documentada, documentos e registos, produzida no Hospital, deve
ser redigida no formato gráfico normalizado (Impressos) do SGQ, aprovado pelo CA, e
ter a identificação do Serviço proveniente, com exceção do HDFF, EPE, que apenas tem
o logotipo à esquerda.
A atualização da documentação deve ser considerada, pelo CA e pela Gestão dos
Serviços, como prioritária, para a manutenção eficaz do SGQ aprovado.
É neste documento que se descreve o tipo e codificação de toda a documentação, bem
como quais as siglas atribuídas aos Serviços e que todos devem utilizar.
Atualmente, com a importância dada cada vez mais à Gestão do Risco e sua integração
na prática diária, o HDFF, EPE tem à sua disposição um conjunto de pictogramas
representativos de riscos clínicos reconhecidos, com que, diariamente, os
colaboradores interagem, e que servem para aplicar, em qualquer informação
documentada, evidenciando a sua integração no planeamento, execução e avaliação
dos cuidados prestados ou a prestar, sinalizando o risco.
Como sabemos, a maioria dos incidentes são evitáveis, pelo que, ao estarmos alerta
para os riscos subjacentes à nossa ação/comportamento/atividade, sinalizando-os,
estamos a evidenciar que estamos atentos à adoção/implementação de medidas
preventivas correspondentes, o que é uma boa prática.

A atualização da documentação deve ser considerada, pelo CA e pela Gestão
dos Serviços, como prioritária, para a manutenção eficaz do SGQ aprovado.
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A Segurança do Utente é uma prioridade da Estratégia Nacional para a Qualidade na
Saúde. O objetivo estratégico 1 “Aumentar a Cultura de Segurança do Ambiente
Interno” do Plano Nacional para a Segurança dos Doentes 2015-2020, que integra a
Estratégia Nacional para a Qualidade na Saúde 2015-2020, refere que os Hospitais e
os Agrupamentos de Centros de Saúde devem avaliar a cultura de segurança do
utente.
De acordo com as normas vigentes (Norma da DGS nº 005/2018 de 20/02/2018,
atualizada a 10/01/2020), esta avaliação iniciou-se este ano, nos Hospitais, como
sabeis. Contudo, face ao contexto de pandemia, o Departamento de Qualidade na
Saúde(DQS) - DGS, optou por interromper a mesma e transferi-la para 2021.
Os colaboradores do HDFF, EPE corresponderam ao solicitado e conseguimos 140
questionários preenchidos, o que significa uma percentagem de cerca de 20%.
Queremos transmitir que este empenho não vai ser desperdiçado, pois o DQS
informou que irá proceder ao tratamento dos dados, de todos os Hospitais, que
tiverem uma percentagem superior a 15%. Assim, logo que recebermos o relatório,
passaremos a divulgá-lo e o mesmo será analisado com o CA e com outros
colaboradores pertinentes, no sentido de serem identificadas medidas de melhoria.
Como tal, queremos deixar aqui o nosso agradecimento a todos os que responderam
ao apelo feito, através de várias recordatórias.

Como foi referido na edição anterior, um Hospital que valorize os seus recursos
humanos, a sua capacidade de liderança e o seu envolvimento com a sua missão, terá,
certamente, melhores resultados, maior produtividade e maior satisfação profissional.
Por este motivo, é crucial que o colaborador conheça e interiorize a MISSÃO do HDFF,
EPE (sempre abordada no primeiro artigo desta Newsletter), para que o exercício das
suas funções esteja alinhado com a mesma, bem como com os objetivos estratégicos
definidos.
Desta forma, um colaborador feliz com o seu Hospital e com as suas funções,
facilmente se identifica com o mesmo, defendendo-o com orgulho e trabalhando feliz
para a melhoria contínua dos seus resultados.
Foi com satisfação que vimos este projeto, de parceria com a Happiness Works, ser
aprovado pelo CA, o que aconteceu já na fase de elaboração desta Newsletter, cujos
objetivos são:
- Conhecer o índice de Felicidade e Bem-estar dos colaboradores;
- Contribuir para o aumento da motivação e produtividade dos colaboradores;
- Melhorar a satisfação, pessoal e profissional, dos colaboradores.
A estratégia adotada tem por base o seguinte planeamento:
Ponto 1 - Adequação do questionário à realidade do Hospital (já executado);
Ponto 2 - Aplicação, a todos os colaboradores, do questionário validado em Portugal
(desde 2011), pela Happiness Works, este ano durante o mês de outubro, e,
futuramente, no mês de março;
Ponto 3 - Análise dos resultados, pela CQSD, e elaboração de propostas de melhoria;
Ponto 4 - Integração no ranking nacional, promovido e divulgado pela Revista EXAME,
a partir de 2021.
Para conseguirmos, em conjunto, obter um resultado robusto e fidedigno, solicitamos
desde já, a vossa colaboração para o seu preenchimento, em tempo útil. Será enviado
o link respetivo no dia 30 de setembro, para os vossos endereços eletrónicos
profissionais.
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SINAS
Iniciou-se mais uma fase de recolha de dados, no dia 8 de junho de 2020, para a
dimensão Excelência Clínica do SINAS@Hospitais - áreas de Ortopedia, Ginecologia,
Pediatria, Acidente Vascular Cerebral, Cirurgia de Ambulatório e Cirurgia do Cólon, que
terminará no dia 15 de outubro de 2020.
Mais informamos que os dados a considerar correspondem a episódios cujos utentes
tenham tido alta entre 1 de janeiro de 2019 a 30 de junho de 2019.
Aguarda-se a seleção dos processos, para que os Auditores possam iniciar a introdução
dos dados.
Mais uma vez, enaltecemos o esforço e o empenho dos Auditores SINAS, que, sem
descurar o exercício diário das suas funções, contribuem para a melhoria contínua dos
registos clínicos e, consequente prestação de cuidados.
CQSD/GQGR
- Plano Anual de Auditorias Internas (PAAI)
Estando atentos à evolução do contexto pandémico, em que nos encontramos,
aguardámos até maio a possibilidade de poder operacionalizar, como habitualmente,
o PAAI aprovado em março.
Apesar de já termos realizado algumas auditorias que não exigem deslocações a
Serviços, consideramos não existirem condições para realizar todas as AI planeadas,
pelo que se nos colocou a seguinte questão:
- Não realizar as AI em 2020 ou repensar a metodologia até aqui seguida?!
Estando a terminar o primeiro semestre, sem perspetiva de modificação do contexto
para breve, e tendo em conta a importância de termos um Sistema de Gestão da
Qualidade (SGQ) implementado e mantido, considerámos pertinente a segunda
opção.
Desta forma, iniciámos, em junho, a elaboração de um Procedimento Técnico (PT)
sobre como realizar AI em tempos de exceção, que se adequará a esta ou outras
situações similares. Após auscultação dos membros do GQGR, enviámo-lo para o CA,
encontrando-nos a aguardar a sua aprovação.
- Acervo Documental do SGQ do HDFF, EPE
Para o desenvolvimento e manutenção do SGQ, o GQGR, órgão executivo da CQSD, no
âmbito da alínea d) do Ponto 1, do Art. 5.º do seu Regulamento, “Contribuir, em
colaboração com a CQSD para desenvolver o acervo documental quer transversal do
Hospital quer do GQGR, mantendo-o normalizado e atualizado”, solicitou a todos os
Serviços a identificação/atualização do Responsável da Qualidade, para proceder à
revisão do DR.12.
Uma das funções do Responsável da Qualidade é “1. Assegurar que os processos
necessários para o SGQ são estabelecidos, implementados e mantidos.”, o que, nesta
fase de exceção, em conjunto com a Gestão do Serviço, se torna imprescindível para
manter a ligação Serviço ↔ GQGR/CQSD, permitindo que continue a existir um
acompanhamento dos processos.
Neste âmbito já foram revistos no último trimestre alguns documentos,
nomeadamente, PT e Impressos relativos à Meta 6 (Quedas), MQ do GQGR, este já
integrando os requisitos e cláusulas do último referencial da Norma, PQ.07 - Produto
/serviço não conforme, PQ.01 - Informação documentada, Folhetos (Oftalmologia e
UCA), etc.. Para além desta revisão, também foram elaborados nova documentação,
nomeadamente no âmbito COVID.
Relembramos que a CQSD/GGGR divulgam toda a documentação por todos os
colaboradores para que possam acompanhar/interiorizar o desenvolvimento do SGQ.
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