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Aposta na qualidade
dita mudança
O Hospital de Santarém, SA tem em funcionamento, desde o passado dia 13 de
Setembro, uma nova Unidade de Cuidados Coronários, projecto orçado em cerca de
400 mil euros. As novas instalações, dotadas de cinco camas, representam uma forte
aposta na qualidade, quer ao nível das condições hoteleiras como dos equipamentos
de monitorização e suporte disponibilizadas para o efeito.Pág. 4

Nova Unidade Coronária entrou em funcionamento

Inquérito
Desde o início de Outubro, os
utentes do Hospital de Santarém,
SA têm a possibilidade de dar a
conhecer a sua opinião global
sobre a Instituição, e, de forma
mais específica, sobre os
serviços e os profissionais que a
integram.Pág.3

VMER já faz
a diferença
Desde a entrada em fun-
cionamento, no dia 1 de Julho
deste ano, a Viatura Médica de
Emergência e Reanimação
sediada no Hospital de
Santarém, SA já socorreu um
total de 295 pessoas. Santarém
é o concelho com maior registo
de ocorrências.Pág.5

Infecciologia
A funcionar com apenas um
médico e uma enfermeira, o
Hospital de Dia de Infecciologia
atende e acompanha mais de
duas centenas de doentes por
ano.Pág.6

Saúde com arte
Augusto Patrão é o nome do
artista cujos quadros podem ser
aprecidos ao longo dos meses de
Outubro e Novembro no átrio
principal do Hospital de
Santarém, SA. Trata-se da
terceira exposição consecutiva
desde Julho deste ano.Pág.8



A mudança

editorial

“O principal passo para

mudarmos os nossos
comportamentos tem

que vir de dentro de nós

(...) Os nossos utentes
querem e precisam de

sentir que estão perante

profissionais
comprometidos com a

sua missão. É, afinal,

para eles e por eles que
trabalhamos e que

existimos enquanto

organização”

Edgar da Rocha Gouveia
Presidente do Conselho de Administração
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       começa dentro de nós
s números relativos às reclamações apresentadas pelos nossos utentes
são esclarecedores. Existe um problema de comunicação entre os
profissionais e aqueles que, diariamente, recorrem aos nossos serviços.

No ano todo de 2003 e novamente no primeiro semestre de 2004, a percentagem
de queixas ou críticas relacionadas com aspectos comportamentais considerados
menos adequados situou-se sempre muito próxima dos 40 por cento.
São números claramente procupantes e que estiveram na base da decisão de
promover acções de formação no âmbito das Relações Interpessoais, as quais se
encontram actualmente em curso.
Independentemente de todas as acções formativas que se possam desenvolver, o
principal passo para mudarmos os nossos comportamentos tem que vir de dentro
de nós.
Temos que saber reconhecer as nossas próprias falhas e limitações e querer de
facto corrigi-las, melhorando a nossa postura e a nossa atitude perante o outro,
seja ele utente ou apenas o colega do dia a dia.
Temos também que interiorizar que, no desempenho da nossa missão, enquanto
profissionais de Saúde, lidamos com pessoas que, pelo facto de estarem doentes,
se encontram fragilizadas não apenas do ponto de vista físico, mas também
psicológico e emocional. E que procuram encontrar em nós não apenas uma cura
para o mal físico de que padecem, mas também um suporte para a recuperação
de um equilíbrio momentãneamente perdido.
Os nossos utentes querem e precisam de sentir que estão perante
profissionais comprometidos com a sua missão, por maior que seja o
desafio de servir e fazer sempre melhor. É, afinal, para eles e por eles que
trabalhamos e que existimos enquanto organização.
Com o lançamento no terreno do Inquérito de Satisfação, medida já em curso,
teremos em breve mais elementos que nos permitirão aferir com maior acuidade o
verdadeiro grau de satisfação dos nossos utentes face à Instituição e aos serviços
e profissionais que a integram.
Mas não basta identificar o mal, se depois nada for feito para o corrigir. E, se há
medidas cuja concretização implica desbloquear recursos humanos, materiais e
financeiros, outras há que dependem acima de tudo de nós próprios e da vontade
de melhorarmos o nosso desempenho e a nossa atitude perante o próximo.

O



Desde o início de Outubro

no terreno

Inquérito avalia grau
de satisfação dos utentes
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Iniciativa abrange Internamento, Consultas, Exames
e Serviço de Urgência, estando prevista a realização
de novas acções de forma periódica.

DESDE o início de Outubro, os utentes do Hospital de
Santarém, SA têm a possibilidade de dar a conhecer a
sua opinião global sobre a Instituição e, de forma mais
específica, sobre os serviços e os profissionais que a
integram. No terreno, encontra-se disponível um Inquérito
que tem como dupla finalidade, por um lado, apurar o grau
de satisfação de quem diariamente recorre ao Hospital
para resolver os seus problemas de saúde e, por outro,
auxiliar a Instituição a identificar áreas carenciadas de
intervenção. Os impressos destinados aos utentes estão
identificados por grandes áreas assistenciais, podendo ser
encontrados nos serviços de Internamento, principais
pólos de Exames e Consultas Externas e na Urgência.
No Internamento, os utentes recebem, no momento da
alta e juntamente com o Inquérito, um envelope RSF
dirigido ao Presidente do Conselho de Administração, o

que lhes confere a possibilidade de preencher o impresso
em momento posterior, remetendo-o depois ao Hospital.
Caso prefiram responder de imediato, podem também
fazê-lo, depositando, à saída, o respectivo Inquérito na
caixa devidamente identificada para o efeito que se
encontra localizada no átrio principal, no Piso 0. O mesmo
acontece com os restantes utentes atendidos em
ambulatório, os quais dispõem ainda de uma segunda
caixa, situada na sala de espera da Urgência.
A entrega dos impressos compete aos profissionais em
funções de atendimento, aos quais é igualmente solicitado
que apelem à participação dos utentes e os informem
sobre a forma como os inquéritos devem ser preenchidos
e devolvidos à Instituição.
A participação nesta iniciativa é livre e anónima, estando
desde logo garantida a confidencialidade das respostas e
dos seus autores. Os elementos recolhidos por esta via
serão posteriormente analisados pelo Serviço de
Informação para a Gestão e destinam-se única e
exclusivamente a uso interno.

Actividade assistencial mantém tendência crescente
OS DADOS relativos ao
passado mês de Agosto
revelam que a tendência
para o aumento da produção
assistencial se manteve face
ao período homólogo de
2003. Concluído o oitavo
mês de 2004, registam-se
aumentos no número de
altas de internamento,
intervenções cirúrgicas,
consultas externas, episódios
de urgência, sessões de
Hospital de Dia, dias de
internamento e doentes
padrão.
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Novas instalações acolhem Unidade Coronária

Aposta na qualidade
O Hospital de Santarém, SA tem em funcionamento,
desde o passado dia 13 de Setembro, uma nova
Unidade de Cuidados Coronários, projecto orçado em
cerca de 400 mil euros.

AS NOVAS instalações, dotadas de cinco camas,
representam uma forte aposta na qualidade, quer ao nível
das condições hoteleiras como dos equipamentos de
monitorização e suporte disponibilizados para o efeito.
Segundo a Dra. Graça Ferreira da Silva, o espaço agora
criado apresenta “melhorias significativas face à realidade
anterior, desde logo porque foi especialmente desenhado
para este fim”. Outros aspectos que marcam a diferença
face ao passado recente passam pela aquisição de
equipamento para uso exclusivo da Unidade,
nomeadamente um ecocardiógrafo e um ventilador, e o
facto de esta dispor, ao nível dos recursos humanos, de
equipas próprias, situações que contribuem para dotar a
estrutura de uma maior autonomia e capacidade de
resposta, conforme faz questão de salientar a Directora
do Serviço de Cardiologia.
O projecto, orçado em cerca de 400 mil euros, beneficiou
de comparticipações várias, sendo que 227.318 euros
provieram do FEDER. O valor restante foi suportado
conjuntamente pelo Hospital e PIDDAC.

Dotada de cinco
camas, a nova Unidade

Coronária do Hospital
de Santarém, SA

representa uma forte
aposta na qualidade.

X Jornadas de Cardiologia
A INSUFICIÊNCIA CARDÍACA é o tema central das X
Jornadas de Cardiologia de Santarém, que se realizam
a 22 de Outubro, na Estação Zootécnica Nacional.
A iniciativa, que envolve médicos, enfermeiros e
técnicos de Cardiopneumologia, visa promover a
interligação entre os especialistas e os clínicos gerais
do Distrito, funcionando como formação pós-graduada.
De acordo com a explicação avançada pela Dra. Graça
Ferreira da Silva, a escolha da Insuficiência Cardíaca
como tema da X edição das Jornadas prende-se com
a elevada incidência desta patologia na região e no
País, resultante do envelhecimento da população.
A Directora do Serviço de Cardiologia do Hospital de

Santarém, SA e Presidente da Comissão Organizadora
lembra que, “apesar da elevada prevalência, a
insuficiência cardíaca é um problema de difícil
diagnóstico, revelando-se muitas vezes apenas durante
o estado terminal de outras doenças cardíacas”, razão
pela qual considera “imprescindível envolver
profissionais de diferentes áreas no combate e
prevenção” daquela que classifica como “uma das
epidemias do século XXI”.
Nesse sentido, está já a preparar a criação de uma
Unidade de Insuficiência Cardíada no Serviço que dirige,
composta por Consulta e Hospital de Dia e com entrada
em funcionamento prevista para o início de 2005.



em destaque

Sempre consigo, a cuidar de si   5

Balanço dos primeiros três meses

VMER já faz a diferença
Viatura Médica de Emergência e Reanimação
socorreu perto de trezentas vítimas nos primeiros
três meses de actividade. Santarém é a área com
maior registo de ocorrências.

DESDE a entrada em funcionamento, no dia 1 de Julho
deste ano, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação
(VMER) sediada no Hospital de Santarém, SA já socorreu
um total de 295 pessoas.
As situações de doença (180) e os acidentes de viação
(68) constituem, nos primeiros três meses de actividade,
as principais causas de activação deste meio de socorro,
sendo que a maior parte das ocorrências verificam-se no
concelho de Santarém (133).
O tempo médio de chegada ao local foi, neste mesmo
período, de 12 minutos, verificando-se ainda uma
progressiva redução do tempo destinado à prestação de

assistência às vitimas, o qual se situa actualmente em
cerca de 30 minutos.
Este último dado traduz, na opinião do Enfermeiro João
Nunes, um dos responsáveis pela coordenação da VMER,
“um aperfeiçoamento das técnicas aplicadas pelos
profissionais envolvidos no socorro às vítimas, que resulta
da maior experiência que, gradualmente, vamos
adquirindo no terreno”.
Embora sediada no Hospital de Santarém, SA, a activação
da VMER é da responsabilidade do Instituto Nacional de
Emergência Médica (INEM).
Em caso de doença súbita ou acidente, deve ser solicitada
a prestação de auxílio através do número de telefone 112.
Nestes casos, a chamada é encaminhada para o Centro
de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) mais
próximo, cabendo a este organismo a activação dos meios
de socorro mais adequados a cada situação.



cá dentro
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Hospital de Dia de Infecciologia ultrapassa limitações

Estrutura pequena, grandes resultados
A funcionar com apenas um médico e uma enfermeira,
o Hospital de Dia de Infecciologia atende mais de duas
centenas de doentes por ano. E quer fazer mais.

O HOSPITAL de Dia de Infecciologia funciona no Piso 0,
num espaço onde predominam as Consultas Externas e
dispondo de um único gabinete, no qual coabitam as áreas
médica e de enfermagem. Apesar de todas estas
limitações, a que acresce o facto de a estrutura integrar
apenas dois profissionais, o Dr. Vitor Bezerra e a
Enfermeira Saudade, trabalho não tem faltado, nem a

Dr. Vitor Bezerra e Enfermeira Saudade:
uma equipa pequena, mas muito dedicada.

Informática alarga rede

O Serviço de Tecnologias de Informação concluiu
recentemente o processo de alargamento da rede local,

projecto orçado em cerca de 250 mil euros.

O ACESSO aos sistemas de informação no Hospital de
Santarém, SA tornou-se mais rápido, fiável e seguro após a
conclusão de um projecto que contemplou o fornecimento e
montagem da infraestrutura com vista à substituição e melhoria
da rede local. A medida implicou substituir todo o equipamento
activo de distribuição por “switches”, tendo-se igualmente
procedido à instalação de rede em novos locais . Os pontos de
rede já existentes foram conectados aos novos equipamentos
e testados, tendo alguns deles sido substituídos com vista a
garantir a certificação do bom funcionamento.
O projecto mereceu o apoio do Programa Operacional Saúde
XXI, através do qual foi possível garantir 75 por cento do
financiamento global, no total de 181.792,47 euros. Os restantes
25 por cento foram suportados pelo Hospital, ascendendo o
montante final aos 242.389,96 euros.

vontade de fazer mais e melhor a cada dia que passa.
Os dois profissionais conhecem e compreendem as
dificuldades com que a Instituição se debate ao nível do
espaço físico e da distribuição dos serviços e por isso
procuram direccionar todas as suas energias para os
doentes que, diariamente, recorrem àquele serviço.
E que não param de aumentar. Em 2003, o Hospital de
Dia de Infecciologia contabilizara um total de 500 sessões
realizadas ao longo de doze meses de actividade. Este
ano, em apenas oito meses de trabalho, regista já 310
sessões, envolvendo 138 doentes.
Mais do que os números, o Dr. Vitor Bezerra prefere no
entanto salientar o tipo de situações e de patologias que
são tratadas e acompanhadas no âmbito do Hospital de
Dia. Hepatites e infecções por HIV são as que mais
predominam, obrigando a um seguimento rigoroso e
personalizado, “que nem sempre é quantificável, embora
consuma muitos recursos, sobretudo tempo”.
Ainda assim, o também Presidente da Associação SidaNet
(cujo site contabiliza cerca de 50 mil visitas/ano), acredita
ser possível diversificar ainda mais a oferta do serviço,
pelo que pretende apresentar brevemente uma proposta
de criação da Consulta do Viajante, destinada a dar
informações e apoio a quem pretende deslocar-se ao
estrangeiro, nomeadamente a países de risco acrescido.



qualidade
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Mais onze acções no espaço de dois meses

Formação mantém dinâmica
Dando seguimento às iniciativas já realizadas, a área
de Desenvolvimento Profissional prepara-se para
lançar novos cursos ao longo dos meses de Novembro
e Dezembro.

Gestão de Equipas, Qualidade, Finanças e Relações
Interpessoais são os temas que marcam a actividade
formativa agendada para os próximos meses, traduzida

A Gestão de Equipas e a Qualidade são temáticas em destaque
na actividade formativa agendada para os próximos meses.

num total de onze acções.
De entre estas, o destaque vai para a Gestão de Equipas
e para as acções sobre Finanças para não financeiros.
Com uma duração de 24 horas, o curso sobre Gestão de
Equipas visa levar os formandos a compreender o
trabalho em equipa como aspecto chave na proeficiência
dos desempenhos e como instrumento de melhoria da
qualidade, destinando-se aos colaboradores de todas as
áreas funcionais. As acções sobre Finanças para não
financeiros destinam-se a levar os participantes a
compreender a perspectiva financeira da Instituição e os
instrumentos base da gestão financeira, ensinando-os
ainda a utilizar um quadro de indicadores de gestão para
monitorizar a actividade. Têm duração de 30 horas cada.
Para além destas, realizam-se ainda nos meses de
Novembro e Dezembro acções sobre Qualidade (4) e
Relações Interpessoais (3).
Para o mesmo período, estão igualmente previstas várias
palestras, que se realizarão na Sala Polivalente, em data
a definir, sobre “A Gestão Ambiental no Hospital”, “A
Higiene e Segurança no Contexto Hospitalar”, “A Gestão
do Risco Clínico”, “A integração de Cuidados”, “Os Centros
de Responsabilidade”, “Modelos de Acreditação
Hospitalar” e “A Excelência com base no Modelo European
Foundation Management”.

Enfermeiros discutem cuidados
AS II JORNADAS de Enfermagem do Hospital de Santarém
tiveram lugar nos passados dias 15 e 16 de Outubro, no
auditório da Estação Zootécnica Nacional.
A iniciativa, promovida pela Associação de Enfermeiros de
Santarém, contou com a presença de cerca de centena e
meia de profissionais da área, de Norte a Sul do País, e
constituiu uma oportunidade para a troca de experiências
relacionadas com o cuidar, mas também para debater as
actuais mudanças no contexto do Serviço Nacional de
Saúde, nomeadamente ao nível da gestão.
O Conselho de Administração do Hospital fez questão de
marcar presença no encontro, tendo-se feito representar pelo
seu Presidente, Dr. Edgar Gouveia, e pelo Enfermeiro-
Director, Francisco Eustáquio.

Os cuidados de Enfermagem foram tema de debate nas
II Jornadas do Hospital de Santarém.
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Saúde com arte
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Hospital de cara (bem) lavada
OS TRABALHOS de lavagem e pintura de todas as fachadas do Hospital de
Santarém, SA prosseguem a bom ritmo, sendo já possível notar diferenças
bastante significativas face a um passado ainda recente.
Se tudo correr conforme programado, o mais tardar dentro de mês e meio
deverão estar concluídos todos os trabalhos, o que permitirá à Instituição
apresentar-se de “cara lavada” pela primeira vez desde há muito tempo.
A concretização desta medida só foi no entanto possível graças à assinatura
de um protocolo de parceria entre o Hospital e a Baxter, empresa do ramo
farmacêutico, nos termos do qual esta última se comprometeu a assumir todos
os encargos resultantes da operação de pintura do edifício actualmente em
curso, bem como a prestar apoio noutras áreas de interesse para a Instituição.

O ESPAÇO CULTURAL recentemente inaugurado no átrio principal do
Hospital de Santarém, SA recebe ao longo dos meses de Outubro e
Novembro duas exposições de pintura da autoria de Augusto Patrão,
autor com uma vasta carreira, que se encontra representado em diversas
colecções públicas e privadas, em Portugal e no estrangeiro.
Patrão segue-se a João André e Joana Viegas (em baixo, fotos da
esquerda e da direita, respectivamente), artistas que já marcaram
igualmente presença neste espaço, no âmbito de uma iniciativa que
visa possibilitar a utentes e profissionais o contacto diário com diferentes
formas de arte e contribuir para a humanização do Hospital.
Para a História, fica igualmente o momento em que João André, pintor
e profissional da Instituição, procedeu à entrega do primeiro quadro ao
Hospital de Santarém, SA, na pessoa do Presidente do Conselho de
Administração, Dr. Edgar Gouveia (em baixo, à esquerda).
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