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A MISSÃO do HDFF, EPE aborda 6 aspetos cruciais, para o bom desempenho da
mesma:
- Prestação de CUIDADOS DE SAÚDE DIFERENCIADOS e de QUALIDADE
- ARTICULAÇÃO com os cuidados de saúde primários e demais hospitais
integrados na rede do Serviço Nacional de Saúde
- Otimização dos RECURSOS HUMANOS e materiais
- Princípios de EFICÁCIA e EFICIÊNCIA
- A MELHORIA CONTÍNUA dos cuidados
- Resposta às NECESSIDADES E 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 todas as atividades dos nossos colaboradores devem integrar, no
processo de cuidar/tratar, quer as boas práticas quer a Gestão do Risco. Neste âmbito,
dando continuidade ao Plano Nacional de Segurança do Doente 2015-2020, o HDFF,
EPE aprovou 9 pictogramas de Risco Clínico, que devem ser integrados em todos os
documentos aplicáveis, do Hospital/Serviços, e que estão disponíveis na intranet
(Qualidade - Documentos Transversais - Cultura de Segurança do Doente).
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Dando seguimento ao referido na Newsletter anterior, a CQSD iniciou a
implementação do novo projeto “Campanha 2020 - A sua Saúde é uma Prioridade”,
em agosto, avaliando a perceção dos utentes sobre o projeto inicial “A sua Saúde é
uma Prioridade”.
Esta avaliação é feita através de uma rápida entrevista estruturada, tendo por base 8
questões. A última delas aborda a utilização, ou não,
da App do HDFF, ferramenta importante para a
melhoria da comunicação entre o Hospital e os seus
utentes.
Dos 40 utentes entrevistados, 65% são do género
feminino e 45% têm mais de 60 anos. Relativamente
ao local onde foram realizadas as entrevistas, a
maioria aconteceu na Portaria Principal.

Após tratamento dos dados, verifica-se que:
83% desconhecem a existência de CQS/CQSD nas entidades do SNS;
100% consideram que o facto de ter mais informação, mais conhecimento,
influencia o seu comportamento;
79% desconhece o projeto “A sua Saúde é uma Prioridade”;
72% costuma ler a informação divulgada;
55% está disponível para participar, indicando temas a abordar;
100% consideram importante continuar com esta iniciativa;
57,5% avaliam esta iniciativa como “Muito boa” e 42,5% como “Boa”;
78% não utilizam a App do HDFF.

Com estes resultados, apesar de ser uma amostra não significativa, pudemos constatar
que a comunicação com o utente para ser eficaz, necessita de interação sistemática
presencial, mantendo todas as medidas de segurança preconizadas, não bastando
afixar informação. Constatou-se, ainda, a importância da via de suporte da informação
ao ser referido por vários utentes - “se fosse numa televisão, chamava mais à atenção”.
A CQSD do HDFF, EPE sente-se, assim, motivada para dar continuidade ao projeto, à
avaliação do mesmo e a melhorar continuamente as atividades a desenvolver, com a
colaboração de todos.
Aguardamos, ainda, a aprovação da extensão do projeto inicial à Autarquia, ACES e
Farmácias, o que, continuamos a acreditar, seja uma mais-valia.
A CQSD mantém-se recetiva à sugestão de temas, que considerem pertinentes, para
abordar no roll up e 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

Em outubro, considerou-se importante abordar as
Orientações da DGS, divulgadas no Plano de Saúde
OUTONO - INVERNO 2020.
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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, este ano, continuou a assinalar a comemoração do Dia Mundial da Segurança
do Doente.
Esta comemoração tem como principais objetivos, aumentar a consciencialização e o
envolvimento do cidadão, melhorar a compreensão global e estimular a solidariedade
e ação globais para promover a segurança do utente (DGS).
O tema deste ano, proposto pela OMS, é “Segurança do Profissional de Saúde: Uma
prioridade para a Segurança do Doente” (Health Worker Safety: A Priority for Patient
Safety) e o slogan “Profissionais de Saúde Seguros, Doentes Seguros” (Safe health
workers, Safe patients).
Desta forma, com a aprovação do CA, a CQSD desenvolveu as seguintes iniciativas:
- Elaboração de uma apresentação sobre as medidas de segurança, a ser
divulgada nas TV: Portaria Principal, Serviço de Consulta Externa e Serviço de Urgência;
- Elaboração de um autocolante, que foi distribuído, no dia 17 de setembro,
por Utentes e Colaboradores, reforçando a ideia de Cuidados Seguros.
Estas iniciativas foram sintetizadas em duas imagens, infra, que integraram o vídeo
promotor do 3.º Encontro de Gestores do Risco, desenvolvido pela organização deste
evento.

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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De acordo com o prometido, o Departamento da Qualidade na Saúde já nos enviou o
Relatório sobre a Avaliação da Cultura de Segurança do Utente realizada este ano, que
irá ser divulgado a todos os colaboradores e publicado na intranet.

Mais uma vez, agradecemos, formalmente, a todos os colaboradores que contribuiram
com a sua opinião sobre a cultura de segurança do Hospital.
A CQSD irá abrir as ACP (Ações Corretivo-Preventivas) e delinear um plano de ação,
que será alvo de análise conjunta com o CA para avaliar a exequibilidade das medidas
propostas e sua implementação.

Já iniciámos a avaliação do índice de felicidade e bem-estar dos Colaboradores.

Para conseguirmos obter um resultado robusto e fidedigno, solicitamos desde já, a
vossa colaboração para o seu preenchimento.
A CQSD irá enviar recordatórias semanais, para o efeito, e, desde já, agradece a todos
os que já preencheram o questionário.
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SINAS
Encontramo-nos em fase de recolha de dados (episódios cujos utentes tenham tido
alta entre 1 de janeiro de 2019 a 30 de junho de 2019), 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
31 de outubro de 2020.
Mais uma vez, enaltecemos o esforço e o empenho dos Auditores SINAS, que, sem
descurar o exercício diário das suas funções, contribuem, com esta participação, para
a melhoria contínua dos registos clínicos e, consequente prestação de cuidados
seguros e de qualidade.
Não podemos deixar de agradecer também, a disponibilidade dos Diretores dos vários
Serviços, que valorizam a Qualidade e a Melhoria Contínua, ao sensibilizarem os seus
pares a desenvolverem esta atividade.
CQSD/GQGR
- Plano Anual de Auditorias Internas (PAAI)
No seguimento da aprovação do PT.GQGR.40 - Auditorias Internas (AI) em situações
excecionais, no dia 14 de julho, iniciou-se a análise e reestruturação das listas de
verificação.
Após o período de férias e conclusão desta análise, o GQGR, na pessoa da sua
Coordenadora, Dr.ª Ana Paula Melo, em conjunto com
Auditora interna Andrea Dias, realizou a sua primeira
Auditoria Interna (AI) não presencial, através da aplicação
MicrosoftTeams.
Por ser uma metodologia nova, considerámos importante
auscultar os Serviços intervenientes, acerca da sua
satisfação com a mesma. E como a Melhoria é contínua,
revimos o PT.GQGR.40, para introduzirmos esta avaliação e os indicadores a serem
monitorizados, encontrando-se para aprovação esta segunda edição.
- Responsável da Qualidade dos Serviços
Neste âmbito, foi solicitado, no dia 23 de junho, a todos os Serviços a
identificação/atualização do Responsável da Qualidade, para proceder à revisão do
DR.12. Posteriormente já foram enviadas 5 recordatórias (última no dia 21 de
setembro), mas ainda apenas 72% dos Serviços responderam, o que nos impede de
darmos continuidade ao pretendido - fazer uma reunião online, para avaliarmos as
funções descritas no PT e operacionalizarmos a sua implementação, no futuro.
Esta indicação de um interlocutor da Qualidade em todos os Serviços, é importante
para podermos evidenciar, junto de entidades externas, que o cuidado com as boas
práticas e a valorização do utente, como estando no centro do sistema de saúde e
integrando a equipa de saúde, está sempre presente.
- Acervo documental do SGQ do HDFF, EPE
A CQSD/GQGR continua a rever vários procedimentos transversais, bem como
analisar/normalizar novos documentos, enviados pelos Serviços, não conseguindo,
contudo, dar uma resposta tão célere, como é sua vontade.
Agradecemos ao Serviço de Anestesiologia (ANE), Cirurgia Geral (CIR), Gestão de
Doentes (GD), Especialidades Cirúrgicas (EC), Consulta Externa (CEXT) e Urgência Geral
(URG), o empenho no desenvolvimento do seu acervo documental.
Só assim, podemos evidenciar a qualidade da prestação de cuidados que o HDFF, EPE
defende e pratica.
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