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O ano de 2014 é um ano de grandes

desafios para o nosso Sistema de saúde

e, particularmente, para o Serviço

Nacional de Saúde. Afirmar e demons

trar a sua sustentabilidade é um

exercício que ultrapassa as dimensões tradicionais do

económico e do financeiro. As questões do preço, do

custo e do valor adquirem um sentido e uma impor

tância determinantes para as avaliações e os juízos

que norteiam as nossas tomadas de decisão,

individual ou coletiva, à medida que vamos esgotando

a nossa capacidade efetiva e imaginativa da busca da

eficiência e da efetividade na afetação e na utilização

dos recursos disponíveis de forma cada vez mais

escassa e seletiva.

O paradigma das nossas dificuldades evoluiu de “onde

vamos buscar mais recursos” para o “como preservar e

potenciar a utilização de recursos disponíveis”. Não

perceber esta evolução é não perceber o presente e

quem não percebe o presente dificilmente conquis

tará o futuro.

-

-

-

Dr. José Rianço Josué
Presidente do C.A.
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A Arte na Saúde Mental

Festa de Natal do Serviço de Pediatria

Tecnologias da Saúde - Mensagem natalícia

Cantar o Natal

Oficina dos Sonhos

À descoberta das 11 portas de entrada em
Santarém

“Viver com a minha diabetes” e “A diabetes em
família”

Sistema Nacional de Notificação de Incidentes
e de Eventos Adversos

Diabetes em Pediatria:

“Acolher… para nascer com um sorriso”
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COMPETE financia implementação
do SONHO v2

Contratualização entre o Ministério da
Saúde e o Hospital de Santarém

Informatização da Unidade de Gastroenterologia
“Cidade Solidária, Desporto Solidário”

Novo Laboratório de estudo do sono

I Reunião Europeia sobre Mamografia
Espectral de Contraste

Reformados... Um dever cumprido



HDS Forma Edição n.º 47In |

| 3Sempre consigo a cuidar de si

-

-

Consulta

Externa de Pediatria

Dr.ª Maria Duarte, dietista do

que falou sobre educação alimentar na

Diabetes Tipo I;

Técnica Superior de Educação do

Liliana Gabriel, responsável pela atividade

lúdica das crianças diabéticas mais novas, com a hora

do conto, ilustrações e colagens.

A organização destas

a t i v i d a d e s f o i d a

r e s p o n s a b i l i d a d e d a

e q u i p a d a

:

Dr.ª Margarida Marujo e

Enfermeiras Fernanda

Silva e Sandra Santos.

Hospital de

Santarém,

Hospital de

Santarém,

setembro na Quinta da Broeira, Vale da Pinta, um dia

pleno de emoções, alegrias e atividades radicais - ,

escalada, baloiço 3G e .

Desmistificar a prática do exercício físico na diabetes,

promover a capacidade de autocontrolo e partilhar

experiências entre as crianças e adolescentes foram

os objetivos desta atividade.

slide

peddy paper-

Texto Foe Serviço de Pediatriatos

DIABETES EM PEDIATRIA

Viver com a minha diabetes
Integrado no Plano de Atividades 2013 do Projeto

Diabetes em Pediatria a realizar com as crianças e

jovens com Diabetes Tipo I, decorreu no dia 28 de

No dia 19 de outubro realizou-se no Convento de São

Francisco, outra atividade com as crianças e jovens

com Diabetes Tipo I e seus prestadores de cuidados.

Esta atividade contou com a preciosa colaboração da:

Dr.ª Sílvia Saraiva, endocrinologista da

,

que dinamizou o grupo de adolescentes, tentando

desmistificar a prática do exercício físico nos

diabéticos. Apresentou fotografias de montanhismo,

maratona e provas de bicicleta, realizadas por jovens

com diabetes da AJDP;

Dr.ª Vera Santos, pedopsiquiatra do Hospital de

Santar , que proporcionou um momento de partilha

de experiências e sentimentos com e entre os

prestadores de cuidados;

-

-

Associação dos Jovens Diabéticos de Portugal (AJDP)

ém

A diabetes em família



Informatização da Unidade de Gastroenterologia

Na continuidade do projeto de implementação do
processo clínico eletrónico no Hospital Distrital de

Santarém (HDS), foi instalado na
Unidade de Gastroenterologia o
SiiMA-Gastro. Este módulo expande a
plataforma SiiMA-base, já instalada no
HDS e que garante a integração com o
SONHO, SAM e PACS (arquivo de
imagem). O sistema permite a gestão do
f luxo de informação cl ínica e
administrativa, desde a requisição do
exame, passando pela marcação,
realização, captura de imagem e

disponibilização dos relatórios via Web.

No passado dia 17 de dezembro, foi inaugurado o
novo laboratório de estudos do sono do Hospital de
Santarém. A obra, que foi fruto de uma parceira com
a empresa prestadora de cuidados respiratórios
Linde, permitirá duplicar a capacidade instalada,
sendo agora possível realizar
dois estudos polissonográ
ficos em simultâneo.
Esta infraestrutura veio dotar
o Hospital de novas ferra
mentas e aplicar as mais
recentes metodologias

-

-

clíni-
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Novo Laboratório de estudo do sono

“Cidade Solidária, Desporto Solidário”

Texto FotosHélder Simão Carla Lince

Texto Fotoe Carla Lince

Texto Fotoe Serviço de Cardiologia

Todos os relatórios de exames realizados desde o dia
11 de Dezembro estão disponíveis para visualização
no SAM e integram as imagens colhidas e
selecionadas pelo médico gastroenterologista. Logo
que validados, os relatórios ficam disponíveis para
consulta pelo médico, sem necessidade de recurso ao
processo clínico físico.
Desde 19 de Dezembro, ficou disponível a requisição
eletrónica através do SiiMA-requisições. Com a
informatização da requisição pretende-se melhorar a
gestão da lista de espera e marcações e,
consequentemente, a resposta às necessidades de
exames na área. Este é mais um passo no caminho
para um hospital .paper free

Decorreu nos dias 9, 10 e 11 de janeiro, em Santarém,
mais um evento

promovido pela empresa municipal “Viver
Santarém”.
O Hospital de Santarém esteve representado na “Zona
Saúde” pelo Serviço de Cardiologia, com uma equipa
de enfermagem e uma equipa de Cardiopneumologia,
na realização de alguns rastreios cardiovasculares.
A equipa de enfermagem, constituída pelos
enfermeiros Carlos André, Jesus Pereira, Cátia
Alexandre e as estudantes de enfermagem Cátia
Roque, Ana Ferreira e Dina Nascimento, avaliou
alguns fatores de risco para as doenças
cardiovasculares, nomeadamente, peso, altura,
perímetro abdominal, pressão arterial e índice de

“Cidade Solidária, Desporto

Solidário”

cas para fazer face aos
desafios que diariamente se
colocam, em prol do doente.
Para além dos estudos do
sono, a obra permite que se
realizem adaptações e
aferições de equipamentos
de ventilação não invasiva

em doentes de ambulatório ou internados. É missão
do Serviço desenvolver investigação e publicar as
boas práticas como forma também de posicionar o
Hospital numa referência de excelência.

massa corporal (IMC)
bem como, fez ensinos
no âmbito da prevenção.
Foram também reali-
zados eletrocardiogra-
mas de rastreio pela
equipa de Cardiopneu-
mologia do Serviço de Cardiologia, constituída pela
Téc.ª Cristina Reis, Téc.º Duarte Ribeiro e a aluna
Téc.ª Vânia Vala.
Considerando a afluência e participação por parte da
população, tratou-se de um momento enriquecedor
no que diz respeito à articulação do Hospital de
Santarém com a comunidade e com outros
profissionais de saúde.
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PORQUÊ?

O QUE É?

Na última década, registou-se um interesse sem
precedentes na garantia da qualidade dos cuidados de
saúde, na segurança do doente e na espiral de custos
associados à prestação de cuidados.
O COUNCIL OF EUROPE/COMMITEE OF
MINISTERS, na sua recomendação n.º 7 de 2006,
reconhece a necessidade de promover a segurança do
doente como um princípio fundamental dos sistemas
de saúde e que os mesmos princípios de se
aplicam igualmente aos cuidados primários,
secundários e terciários, tal como outros aspetos dos
cuidados de saúde, a sua promoção, prevenção,
tratamento, etc.
Recomenda ainda a promoção do desenvolvimento de
sistemas de notificação de incidentes em
para promover a segurança através da aprendizagem.
Têm vindo assim a ser implementados sistemas de
notificação de incidentes e eventos adversos a nível
mundial.

O Sistema Nacional de Notificação de Incidentes e de
Eventos Adversos (SNNIEA) assenta em notificações
apresentadas de forma voluntária, anónima,
confidencial e não punitiva. Pretende-se com este
Sistema evitar futuras ocorrências e encorajar os
cidadãos e profissionais de cuidados de saúde a
notificar os incidentes e eventos adversos com que
tomem contacto. Este Sistema tem como finalidade
melhorar a segurança do doente; promover a melhoria
contínua e pró-ativa em relação ao risco e à segurança;
promover uma cultura de transparência não punitiva;
identificar indicadores de segurança e implementar
medidas preventivas; difundir boas práticas em
segurança do doente.
O Sistema permite à Direção Geral de Saúde (DGS),
recolher informação indispensável, a nível nacional,
relativa à tipologia de incidentes e eventos adversos,
para que sejam desenvolvidas as estratégias de
intervenção prioritárias.
As instituições, por seu lado, recebem informação
relativa aos incidentes e eventos adversos aí ocorridos,
permitindo a implementação de medidas corretoras e
de melhoria, o acompanhamento e o ao

patient safety

patient safety

feedback

notificador e a todos os
envolvidos, tendo por
base o nível de infor-
mação disponibilizado na notificação.
O SNNIEA está dividido em três grandes áreas: uma
destinada ao cidadão, outra aos profissionais (ambas
de acesso livre) e uma terceira de acesso restrito,
destinada aos gestores locais.

Para notificar um incidente ou um evento adverso
aceda, na página da do Hospital, ao símbolo
SNNIEA que o direciona para o da DGS, onde se
encontram disponíveis as Normas e Orientações, os
Relatórios, os Documentos de Apoio e o Acesso ao
Sistema.

No Hospital de Santarém, o SNNIEA foi imple
mentado no dia 4 de outubro de 2013.
Neste curto período de disponibilidade do SNNIEA,
foram rececionadas pelo Gestor Local, Enf.ª Teresa
Massano, 9 notificações, indicadas no quadro infra:

Estamos conscientes das vantagens da utilização de
um sistema de notificação para a melhoria dos
cuidados prestados e que uma cultura de segurança é
essencialmente uma cultura onde todos estão sempre
conscientes do seu papel e do que pode correr mal. É
uma cultura justa e aberta, onde todos os
profissionais podem aprender com os erros e corrigi-
-los. A resposta a um problema não deve excluir a
responsabilidade individual, mas deve centrar-se na
melhoria do desempenho organizacional e não na
culpabilização.

Intranet

site

-

COMO NOTIFICAR?

COMO ESTAMOS?

Vamos colaborar neste esforço
conjunto de melhoria!

EVENTO ADVERSO é um incidente que
resulta em dano para o doente.

INCIDENTE é uma ocorrência da qual
não resultou dano para o doente.

NOTIFICAR

É MELHORAR!

Procedimento clínico

Infraestruturas/instalações

Medicação

Queda

Eq. médico/material clínico

TOTAL:

2

1

3

1

2

9

0

0

0

0

0

0

2

1

0

0

0

3

Out. Nov. Dez.Ano de 2013 Total

Texto Ana Bento Teresa MassanoeN E DE EVENTOS ADVERSOS
DE NOTIFICAÇÃO DE INCIDENTES
SISTEMA NACIONAL

0

0

3

1

2

6
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Texto Foe tos Hospital de Dia de Psiquiatria do D.P.S.M.

À descoberta das 11 portas
de entrada em Santarém

camartelada, é mais
q u e s u f i c i e n t e ” . I n
Monumentos Pátrios.
A revolta e descon
t e n t a m e n t o d a
população contem
porânea atingiram o
auge com a destrui
ção da Porta de
A t a m a r m a e d e
Manços, conside
radas de inestimável
e inigualável valor
histór ico-monu
mental. Estas ações
de demolição tive
ram o seu apogeu no decurso do século XIX e foram
efetuadas pela Câmara Municipal de Santarém, com o
propósito de modernizar a cidade. Também a Ribeira
de Santarém e Alfange, viram alguns troços
muralhados e Portas serem alvo de destruição, com a
construção da linha de caminho-de-ferro do Leste-
Norte (1858-61).
Com o intuito de contrariar o descontentamento
popular, resultante da destruição das Portas,
nomeadamente a Porta de Atamarma, a Câmara
Municipal viu-se na contingência de colocar uma
inscrição no local de demolição. Podemos afirmar que,
face à sua riqueza histórica, Santarém foi das cidades
onde se levaram a cabo o maior número e mais graves
atos de vandalismo no nosso país.

-

-

-

-

-

-

pintura, escultura e fotografia.
Mostra de um espólio nacional mais vasto, fixado
num catálogo, começou por ser exposta no Porto,
integrada nas comemorações do Dia Mundial da
Saúde Mental 2013, no Museu Nacional Soares dos
Reis, tendo continuidade em Lisboa, no Museu do
Oriente.

O Hospital de Dia de Psiquiatria do Hospital
de Santarém foi incluído nesta iniciativa com a
exposição de 3 fotografias da utente Nazaré
Ladeiras. No dia 10 de Outubro de 2013 a equi
pa técnica e a utente estiveram presentes na
abertura da exposição.

-

A Arte na Saúde Mental

Texto Foe tos Hospital de Dia de Psiquiatria do D.P.S.M.

No âmbito das iniciativas culturais de combate ao
estigma, o Programa Nacional para a Saúde Mental

promoveu uma
exposição de obras
de arte de pessoas
com doença men-
tal, nas áreas da

Um grupo constituído por 4 utentes desenvolveu um
trabalho para inventariar a localização e estado de
conservação das antigas Portas da cidade. Num total
de onze, foram efetuadas diversas deslocações ao local
e feito o levantamento do seu atual estado de
conservação.
Podemos afirmar que, das portas existentes, somente
a Porta do Sol, a Porta de Leiria e a Porta de Santiago,
resistiram à onda de demolição ocorrida no final do
século XIX. Da Porta de Palhais, Porta de Manços e
Porta do Pão é possível observar vestígios. A Porta de
Atamarma, a Porta de Valada, a Porta de Alpram, a
Porta Nova e a Porta das Almas foram completamente
demolidas, o que gerou uma onda de contestação pela
população residente bem como por escritores da
época, nomeadamente Alexandre Herculano, que
chamou a atenção das autoridades nos casos
ocorridos na Porta de Valada e de Palhais, tal como
vem descrito na bibliografia, dissertando o seguinte:
“Santarém, sendo uma das povoações do reino mais rica em

monumentos, parece
que por isso mesmo
tem merecido mais o
ódio de certa gente,
que das três potências
da alma, memória e
e n t e n d i m e n t o e
vontade, só admite a
última; e com razão,
porque, para fechar e
d e s c a r r e g a r u m a
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Financiamento para a implementação do SONHO v2

O Hospital de Santarém tem ao longo dos anos
desenvolvido um esforço na informatização das áreas
clínicas. Em 2003, foi adquirido um servidor com o
intuito de apenas alojar o SONHO (Sistema Integrado
de Informação Hospitalar) para gerir a área clínica e

administrativa de
todo o Hospital, com
u m m ó d u l o d e
Identificação central
ligado ao Registo
Nacional de Utentes,
que atualiza automa
ticamente os dados
do utente no Hospital.
No entanto, cerca de
10 anos depois, face a
diversos problemas e

dificuldades de integração com outros sistemas,
identificou-se como prioritária e estratégica, a
reestruturação e remodelação das infraestruturas
subjacentes ao SI SONHO, uma vez que este já não
estava adaptado, nem à dimensão nem ao volume da
atividade do Hospital. Tornou-se assim urgente a sua
substituição.
Na sequência da decisão do Ministério de Saúde de
substituir o SONHO existente, por uma nova versão,
o Hospital de Santarém foi selecionado como 1ª
unidade piloto na implementação do SONHO v2.
Com base nas necessidades prementes, o Hospital
submeteu uma candidatura ao Sistema de Apoios à
Modernização Administrativa (SAMA), no âmbito do
COMPETE, Programa Operacional Fatores de
Competitividade (QREN), para um financiamento
para a aquisição de infraestrutura tecnológica de
suporte ao SONHO v2.
O montante de investimento global da operação
aprovado foi de 147.604,48, que se traduz num finan
ciamento não reembolsável FEDER de 125.449,62,
correspondente à aplicação da taxa de 85%.
A aprovação em junho desta candidatura foi
fundamental, na medida em que permitiu a
implementação de uma infraestrutura moderna, com
recurso à virtualização, que oferece garantias de
disponibilidade e é adaptada à dimensão e atividade

-

€

€

-

do Hospital de Santarém. Esta infraestrutura
permite:

Gerir de forma mais eficaz os recursos físicos
disponíveis;

Maior flexibilidade na gestão e alocação de
recursos físicos aos diversos componentes de
software;

Minimizar os custos de licenciamento por apenas
se licenciarem os cores (de CPU) realmente
utilizados.

Com a instalação da nova infraestrutura os tempos de
paragem do SONHO passaram a ser nulos, reduzindo
drasticamente os tempos de paragem das aplicações
clínicas nucleares, o que beneficia em grande escala a
prestação de cuidados de saúde, dado não existir
lugar a cancelamento de consultas, sessões de
hospital de dia ou outras atividades clínica, por
indisponibilidade dos sistemas informáticos.
Com a aposta na reestruturação da infraestrutura
tecnológica basilar do Hospital, os níveis de
segurança são elevados, os serviços são prestados
ainda com maior qualidade, preparando desta forma o
Hospital para novos desafios tecnológicos.

-

-

-

Texto Fotose Marta Bacelar

Servidores SONHO v2

Storage robot backupse de

Consulta Externa- Departamento de Cirurgia
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O ano de 2014 continuará a ser muito exigente na

procura da sustentabilidade, com uma diminuição de

financiamento de 3,5% face a 2013, recomendando-se

uma melhor utilização dos recursos disponíveis para

responder às necessidades de cuidados de saúde das

populações, com soluções concretas que permitam

manter elevados níveis de qualidade, apropriados

níveis de acesso que respondam procura e

promovendo a eficiência e a efetividade.

O processo de contratualização deve contribuir para a

obtenção do melhor desempenho e dos melhores

resultados, nomeadamente em termos de

responsabilização, flexibilidade organizativa,

trabalho em equipa, melhoria contínua da qualidade,

prestação de contas e de avaliação do desempenho a

todos os níveis.O processo deve considerar e

privilegiar a articulação e a complementaridade de

Serviços e de cuidados, posicionando o cidadão no

centro do valor acrescentado.

O Contrato Programa é um instrumento de

financiamento que permite definir os objetivos a

atingir na Instituição, acordados com a tutela

(Secretaria de Estado, Agência de Contratualização

do Sistema de Saúde ACSS e a ARSLVT),

relativamente às principais linhas de produção e

epis dios de Internamento de agudos, Ambulatório

médico e cirúrgico, Consultas Externas, atendi

mentos na Urgência, Sessões de Hospital de Dia e

ainda programas específicos. Inclui também os

indicadores que permitem aferir o desempenho da

Instituição na perspetiva da garantia de princípios de

à

-

ó

-

Financiamento da Atividade
Hospitalar

Contratualização entre o Ministério da Saú
acesso, qualidade e sustentabilidade económico-

financeira.

Significa que os

Meios Complementares de Diagnóstico e

Terapêutica (análises, exames de Imagiologia, de

Anatomia Patológica e de Gastroenterologia,

tratamentos de Medicina Física e Reabilitação,

transfusões, etc…) associados aos episódios assis

tenciais, não são objeto de pagamento direto.

Este preço inclui ainda os custos fixos,

nomeadamente material de consumo clínico,

recursos humanos (tempo dos médicos, enfermeiros,

técnicos de diagnóstico e terapêutica, assistentes

técnicos, assistentes operacionais), segurança,

limpeza das instalações, manutenção dos sistemas de

informação, etc. Caso o exame ou a análise sejam

realizados/enviados para o exterior, acresce aos

custos fixos o custo com o preço do exame/análise

pago pelo Hospital, ao preço estabelecido na Portaria

em vigor para os hospitais do SNS ou pelas tabelas

específicas de cada hospital/entidade privada.

Verifica-se situação semelhante nos outros tipos de

episódios (Urgência, Internamento, Sessões de

Hospital de Dia), dos quais se destaca o da urgência

cujo valor pago ao hospital é de €53,91 (para 2014).

Os preços praticados são compreensivos, incluem

todos os custos em que o Hospital incorre para a

realização de qualquer episódio.

-

Por cada Consulta médica (majorada em 10% se for

referenciada pelo sistema de informação de suporte

Alert P1-Centros de Saúde), o Hospital recebe

€43,58 (preço de 2014), independentemente do

número de exames e análises requisitadas,

independentemente de serem assegurados pelo

Hospital ou realizados no exterior.

Grandes Linhas Orientadoras para 2014
1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

Os proveitos resultantes da atividade não podem exceder o Contratualizado.
Os incentivos à qualidade e eficiência (incluídos no orçamento), representam 5% deste.
Majoração do preço das consultas referenciadas pelo sistema AlertP1.
Aplicação de incentivos e penalizações na prescrição de medicamentos no Hospital para cedência em farmácia de oficina.
Aplicação de penalizações para o incumprimento de deveres de natureza assistencial e do report de informação de gestão.
Flexibilização de negociação de preços por cada ARS, dentro de determinados parâmetros.
Inclusão no Contrato Programa de Financiamento de vários Programas nacionais de saúde.
Implementação de um Índice Case Mix (ICM) único para o Hospital.
Fixação para efeitos de financiamento de um limite máximo de taxas de cesarianas.
Caracterização mais restrita das atividades de Ambulatório e Hospital de Dia.
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Texto José Rianço Josué

Acresce ainda que nos casos em que o episódio de

urgência dá origem a um episódio de internamento, o

valor do episódio de urgência não é pago, inde

pendente dos gastos inerentes aquele episódio.

No Internamento, a atividade classifica-se em Grupos

de Diagnósticos Homogéneos (GDH) Médicos e

Cirúrgicos. Os GDH são um sistema de classificação

de doentes agudos internados, em grupos

clinicamente coerentes e similares do ponto de vista

do consumo de recursos. O preço do GDH

compreende todos os serviços prestados em regime de

internamento ou ambulatório.

O Ambulatório médico tamb m gera GDH médicos de

Ambulatório e as Cirurgias de ambulatório geram

GDH cirúrgicos de ambulatório (algumas). O

pagamento da patologia infeção VIH/SIDA é mensal e

-

é

Aúde e o Hospital de Santarém

por doente tratado e o das doenças lisossomais de

sobrecarga é anual e por doente tratado.

Se o Hospital exceder a atividade contratada

até um limite máximo de 10% (com exceção

da produção cirúrgica), o preço da atividade

excedente é reduzido a:

A contratualização para 2014 continuará a ser extre

mamente exigente na procura da sustentabilidade do

SNS.

Num quadro de forte restrição or amental, exige-se a

manutenção de forte contenção de gastos públicos e

um acrescido rigor de responsabilização de todos.

O SNS terá de continuar a contar com os recursos

disponíveis para responder às necessidades em saúde

das populações, numa perspetiva de articulação e de

complementaridade, com soluções concretas e

adequadas que permitam manter e melhorar os eleva

dos níveis de qualidade, eficiência e acesso.

-

-

ç

Considerações Finais

1-

-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

12-

Promover a referenciação e aplicação entre Hospitais, centrando a prestação de cuidados de saúde no cidadão, potenciando a
capacidade instalada.

Privilegiar os cuidados em ambulatório, substituindo o internamento.
Converter tempos de segundas consultas em acesso a primeiras, transferindo aquelas para os médicos de família.
Melhorar a interligação e articulação dos níveis de cuidados Primários, Hospitalares e Continuados.
Respeitar os tempos máximos de resposta para consultas e para cirurgias.
Potenciar a constituição de clínicas multidisciplinares endereçadas à gestão da doença crónica.
Otimizar as Escalas dos Serviços de Urgência, ajustando-as dinamicamente à procura.
Utilizar de forma intensiva e plena os recursos disponíveis.
Utilizar o registo clínico eletrónico, de modo a facultar a comunicação entre os profissionais de saúde e evitar redundâncias
no tratamento dos doentes.

Racionalizar e reorganizar os Hospitais e Serviços.
Ajustar os Recursos Humanos às necessidades, ao orçamento e à carteira de serviços do Hospital.
Eliminar progressivamente as prestações de serviços médicos, promovendo a mobilidade entre Hospitais do SNS.

2-

3

C

N

Consulta

Urgência

GDH Médico e Cirúrgico Programado

GDH Cirúrgico Urgente

GDH Médico de Ambulatório

Doente tratado com HIV/SIDA (mensal)

6,54 €

5,39 €

192,14 €

182,53 €

71,78 €

114,57 €

* Preço ajustado pelo Índice de Case-Mix

Preços do Contrato Programa da Atividade Contratada

Consulta

Urgência

Internamento GDH Médico e Cirúrgico Programados*

Internamento GDH Cirúrgico Urgentes*

Ambulatório GDH Cirúrgico*

Ambulatório GDH Médico*

Sessões de Hospital de Dia

Tratamento de Radioterapia

Doente tratado com HIV/SIDA (mensal)

43,58 €

53,91 €

1.921,40 €

1.825,33 €

771,78 €

478,12 €

Variável

104,53 €

763,80 €

Orientações Específicas para 2014

Preços da Produção Marginal
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Texto Foe tos Liliana Gabriel Batista

Festa de Natal

O Serviço de Pediatria organizou a festa de Natal para

as crianças e internadas/acompanhadas na

consulta externa do Serviço de Pediatria e os filhos

dos colaboradores do Hospital. Foram convidadas

duas escolas a participar neste momento de convívio,

o colégio Valle dos Príncipes e o Jardim de Infância do

Milagre, abrindo, mais uma vez, as portas do Hospital

à comunidade escolar.

O apoio dos jovens da nossa consulta externa foi

fundamental para a realização deste evento: a fadista

Joana Carmo, os acordeonistas irmãos Capitulinos e o

Vocalista do conjunto R. Memory, André Machado,

jovens

Oficina dos Sonhos
Texto Tatiana Silvestre

A Oficina dos Sonhos é um projeto de voluntariado
sediado no Hospital de Santarém que tem
como o objetivo a realização de sonhos dos doentes
portadores de doença crónica em seguimento no
Hospital, em situação de carência económico-social.
Com o objetivo de angariar fundos para esta causa,
realizou-se de 26 de novembro a 6 de dezembro de
2013, no átrio principal do Hospital, uma Venda de
Natal solidária que apenas foi possível através da
contribuição de um conjunto de pessoas e entidades.
Desta forma, a Oficina dos Sonhos pretende

(HDS),

manifestar o seu agra-
decimento ao Conselho
de Administração do
HDS, à Liga dos Amigos
do HDS, a todos os volun-
tários, nomeadamente às
senhoras costureiras e colaboradores do Serviço de
Patologia Clínica e a todos os colaboradores, utentes
e familiares que participaram nesta venda solidária,
quer através de donativos, quer através das suas
compras de natal.

que animou com um baile para finalizar a festa.

Igualmente importante foi o apoio/voluntariado da

palhaço Xana Baptista, do mágico Rui Cruz e do coro

de Jardim de Infância do Milagre que nos presenteou

com duas canções. Enaltece-se ainda a participação

da turma de Educação Social da Escola Superior de

Educação de Santarém (ESES) que com a cooperação

da professora Ana Silva, ofereceu chocolates (apoio

da FCC Logística, SA), barras de cereais e outros

doces (apoio da HERO) a todas as crianças presentes.

Promoveram ainda um atelier de trabalhos manuais,

onde as crianças deco-

raram enfeites para uma

árvore de natal, que

depois da festa foi

colocada à entrada do

Conselho de Admi-

nistração, até ao dia de

Reis. Durante a festa, foi

p r o p o r c i o n a d o u m

lanche para todos os presentes pelo Laboratório

, Liga dos Amigos e Casa do Pessoal do

Hospital de Santarém .

Agradecimentos r.ª Aldina Lopes,

Equipa da Consulta Externa do Serviço

de Pediatria, Equipa SIE, Clarisse Becho

(voluntária do Serviço de Pediatria),

Pauletronica, IPS, Tertúlia do IPS, ESES,

Casa do Pessoal do HDS, Liga dos Amigos

do HDS, Laboratórios

.

Merck Sharp

Merck Sharp, Johnson,

Uriage, La Roche Posey e Nutriben

: D
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Texto FoCapelania do HDS e grupo de jovens do Vale de Santarém Helena GraistosCantar o Natal
Entre as várias iniciativas que ajudam a criar no

Hospital o ambiente natalício, a Capelania

concretizou, novamente, no passado dia 19 de

dezembro, o já tradicional . Convidou

gente cá dentro e lá fora e formou três grupos que

passaram por enfermarias e serviços, procurando

fazer chegar a todos os cantinhos a alegria pelo

nascimento do Menino-Jesus.

O Grupo de Jovens do Vale de Santarém é já uma

presença habitual nesta actividade e, uma vez mais,

esteve presente porque, como nos disseram alguns

deles, “gostamos de ajudar os que nos rodeiam e os que

mais precisam, nem que seja com um simples sorriso.

Já participamos

nesta atividade há

alguns anos, pois

achamos que esta

iniciativa é bastante

enriquecedora.

Os doentes quando

nos ouvem cantar,

f i c a m b a s t a n t e

contentes, pois é

algo que não é comum as pessoas fazerem todos os

“cantar o natal”

Tecnologias da Saúde - Mensagem natalícia
Texto Foe to Conselho Técnico de Diagnóstico e Terapêutica

“Que o seu

saúde neste Natal”

Coração

Respire
Cardiopneumologia

As Profissões das Tecnologias da Saúde (Audiologia,

Cardiopneumologia, Fisioterapia, Terapeutia Ocupacional,

Terapia da Fala, Análises Clínicas e Saúde Pública, Anatomia

Patológica, Radiologia, Ortóptica e Farmácia), através do seu

órgão representativo,

pro

m o v e r a m u m a

iniciativa durante a

época natalícia, com

o intuito de deixar

mensagens de confiança, amor e paz aos utentes que cuidam e a

todos os colaboradores do Hospital com quem trabalham

diariamente. Cada grupo elaborou uma bola decorativa com uma

mensagem que foi pendurada numa

árvore (reciclada) e que ficou exposta

na entrada principal do Hospital

durante toda a época Natalícia.

Conselho Técnico de Diagnóstico e

Terapêutica, -
“Trabalhar com as mãos é uma

Trabalhar com o coração é uma

Trabalhar com ambas é

Terapia

Alegria

Fisioterapia”

dias, e surgem diversas reações em cada pessoa que

nos ouve cantar: alguns choram, outros sorriem,

outros can

tam e dançam

connosco.

É a alegria que

estas pessoas

nos transmi

tem através

de um simples

olhar naquele

m o m e n t o ,

que nos faz querer repetir esta atividade no ano

seguinte, porque acreditamos que são estes pequenos

momentos que nos fazem felizes e nos dão força

também a nós para vivermos as nossas vidas.

Fazemos gosto de todos os anos levar uma prendinha

feita por nós para os mais novos. Este ano fizemos

marcadores de livros com decorações de natal.

Como já referimos, o nosso maior objetivo é levar

alegria aos doentes e a quem deles cuida.

Queríamos deixar um enorme obrigado ao Hospital

de Santarém, que nos proporciona todos os anos, esta

boa ação.”

-

-
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No decurso do ano de 2013, vários colaboradores,

alguns com mais de 30 anos de dedicação da sua vida

profissional a esta Instituição, completaram o seu

tempo de serviço.

Janeiro de 2013

Fevereiro de 2013

Marco de 2013

Maio de 2013

Margarida Francisco Ribeiro Assistente

Operacional

Maria Conceição Mota Abreu - Enfermeira

Reinaldo Dias Coelho Cabanita Chefe de Serviço

Hospitalar

Alcides Dinis Francisco Assistente Graduado

Hospitalar

Adriano António Delgado - Assistente Operacional

Maximiana Monteiro Gameiro - Assistente

Operacional

Maria Filomena Amendoeira Enfermeira

-

-

-

-

Reformados... Um dever cumprido

Texto Isabel Sapeira

I Reunião Europeia sobre
Mamografia Espectral de Contraste

No passado mês de novembro, decorreu em Florença a

I Reunião Europeia sobre Mamografia espectral de

Contraste

CESM) na qual participou o Serviço de Imagiologia do

Hospital de Santarém. O principal objetivo deste

evento consistiu na partilha de experiências entre

vários Centros Europeus que utilizam esta técnica.

Foi feita revisão das principais indicações da CESM e

seus procedimentos técnicos. Deram-se também os

primeiros passos na criação de um léxico comum para

a descrição dos achados à semelhança do “BIRADS” já

existente para a mamografia convencional.

No painel de discussão, foram apresentados

resultados de estudos de investigação já efetuados e

de estudos em curso, realizados em vários hospitais

dos Continentes Europeu, Asiático e Africano, que

vêm reforçar a importância desta nova técnica de

mamografia, no diagnóstico e no seguimento de

doentes com o cancro da mama, comparativamente

( -Contrast Enhanced Spectral Mammography

Junho de 2013

Julho de 2013

Dezembro de 2013

António Augusto Esparteiro Enfermeiro Chefe

Maria Isaura Sobral Jorge - Assistente Operacional

Maria Júlia Mendes Ferreira - Assistente

Operacional

Maria Luísa Branco António - Assistente

Operacional

Maria Alice Dias Seabra Enfermeira

Carlos Alberto Jordão Miguel Técnico Esp. de

Farmácia

José Manuel Louro Alexandre Assistente Técnico

Maria José Bernardes Fonseca - Assistente Técnico

-

-

-

-

A todos queremos transmitir um sincero desejo de

felicidades e um obrigado pela dedicação com que ao

longo deste percurso, no desempenho das suas

fun prestigiaram o nosso Hospital.ções,

com os resultados de outras Técnicas de Imagiologia

Mamária, designadamente Ressonância Magnética.

Este encontro veio permitir a integração do Serviço

de Imagiologia neste grupo Europeu de Trabalho de

CESM, estando atualmente a ser implementado no

Serviço um Trabalho de Investigação sobre

“Comparação entre Mamografia Espectral de

Contraste e Ressonância Magnética no estadiamento

local do cancro da mama”.
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Introdução
A necessidade de criar sistemas de qualidade em

saúde está hoje formalmente assumida quer por

instâncias internacionais, como a Organização

Mundial da Saúde e o Conselho Nacional de

Enfermeiros, quer por Organizações como o Conselho

Nacional da Qualidade.

No caso da enfermagem, esta responsabilidade está ao

cargo da Ordem dos Enfermeiros, a quem compete

definir os padrões de qualidade dos cuidados de

enfermagem. Por sua vez cabe às instituições adequar

os recursos e adaptar as estruturas que possibilitem o

exercício profissional de qualidade.

Neste contexto, o projeto dos padrões de qualidade a

implementar no Bloco de Partos do HDS surgiu na

área de formação em serviço, do qual fazemos parte,

com o nome

Este visa a promoção da qualidade dos cuidados

prestados na área da satisfação do cliente e constituiu

a base motivacional para conceber a temática e o

projeto “

” que privilegia a corrente do parto

humanizado, agilizando a reflexão na ação,

imprescindível na Enfermagem (Waldow, 2009). A

qualidade da assistência prestada à mulher e à criança

está diretamente ligada à competência, compromisso

“Acolher… para nascer com um sorriso”.

A visita guiada pré-natal como elemento

chave no acolhimento da grávida no Bloco de

Partos

RESUMO
A visita guiada pré-natal no Bloco de Partos é uma atividade do quotidiano do cuidar em enfermagem e foi o eixo

norteador da temática do projeto dos padrões de qualidade, Tem como

finalidade a divulgação desta atividade por forma a promover a acessibilidade das futuras mães ao local do

nascimento do seu bebé.

Este cuidado advém da articulação dos cuidados de saúde primários, sendo uma estratégia institucional e um

pilar de humanização no acolhimento em contexto de nascimento.

à

O objetivo deste artigo é apresentar os resultados obtidos no âmbito da primeira avaliação do programa de

melhoria contínua da qualidade dos cuidados de enfermagem, a decorrer no Bloco de Partos do HDS.

Acolher…para nascer com um sorriso!

A Enfermeira de Saúde Materna e Obstétrica é a profissional preparada para assistir a mulher grávida / casal no

processo de gravidez, parto e maternidade.

Desta atuação emergem instrumentos formulados como a norma, guia, panfleto, poster, publicações no

HDS Forma do Hospital Distrital de Santarém (HDS) e um questionário efetuado s grávidas

com orientações precisas e contributos relevantes para a população alvo e todos os intervenientes da instituição

acolhedora.

In , intranet e internet

Bloco de Partos do Hospital Distrital de Santarém, EPE

“Acolher…
Para nascer com um sorriso”

Ana Tiago¹, Ana Manuela Teixeira¹, João Alves²
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e responsabilidade dos profissionais de saúde e

principalmente da enfermeira que se prepara para

exercer essa atividade (Cianciarullo, 2003).

Por tudo isto, entendemos mobilizar para consecução

deste projeto de intervenção o desenvolvimento de

todas as competências descritas na alínea c) do art.º 4º.

e nº. 3, do Regulamento das competências específicas

do enfermeiro especialista em enfermagem de saúde

materna, obstétrica e ginecológica através de

implementação de programas de intervenção/

educação para a saúde no serviço/ instituição HDS,

por forma a prestar cuidados de enfermagem

especializados à mulher/grávida que elege o Bloco de

Partos de Santarém para o local de nascimento do seu

filho e que visam a humanização e excelência da

qualidade (Franco, 1998).

Devido à evolução das políticas de saúde, muitos

projetos de humanização têm vindo a ser

desenvolvidos. O movimento de humanização nos

hospitais é voltado para o processo de educação e boas

práticas dos profissionais de saúde, mas também para

intervenções estruturais que tornem a experiência da

hospitalização segura e confortável (Mota, Martins &

Véras, 2006). Segundo os mesmos autores, a

humanização é um processo amplo, demorado e

complexo, ao qual se oferecem resistências, pois

envolve mudanças de comportamento que sempre

despertam insegurança. O conceito de atenção

humanizada é vasto e envolve um conjunto de

conhecimentos, práticas e atitudes que visam a

promoção do parto e do nascimento saudáveis e a

prevenção da morbimortalidade materna e perinatal,

que se inicia no pré-natal e procura garantir que a

e q u i p a d e s a ú d e r e a l i z e p r o c e d i m e n t o s

comprovadamente benéficos para a mulher e para o

bebé e que preserve a sua privacidade e a sua

autonomia (Mota, Martins & Véras, 2006).

A filosofia de um Serviço/Instituição assenta em

grandes pilares, tais como: qualidade, humanização,

satisfação e rentabilização.

Estes pontos são bases indispensáveis para que se

trabalhe com eficiência e qualidade.

Neste contexto, o Hospital de Santarém preconiza a

implementação de programas no âmbito dos Padrões

de Qualidade dos Cuidados de Enfermagem, como

“

”

instrumentos de excelência para a melhoria contínua

de Qualidade, que todos os enfermeiros devem

respeitar no exercício da sua profissão (OE, 2001).

Este projeto surge na proposta de

A área da maternidade possui em si algo de mágico. A

capacidade do ser humano poder gerar e criar outro

novo ser dentro de si é algo fascinante, pela maravilha

que é o nascimento de uma criança (Canavarro, 2001).

O parto, por sua natureza, não é um evento neutro -

ele tem força para mobilizar grandes níveis de

ansiedade, medo, excitação e expectativa e, pela sua

intensidade, pode ajudar na reformulação da

identidade da mulher (Peterson, 1996).

O impacto com um espaço não familiar pode ser

reduzido através de acolhimento adequado,

prevenindo comportamentos não adaptativos

(Lowdermilk & Perry 2008), tais como:

Só desta forma se poderão prestar cuidados de saúde

de qualidade com os recursos disponíveis. Através de

uma gestão participativa por objetivos, de um

conjugar de objetivos pessoais e institucionais, e de

um maior envolvimento dos profissionais nas

tomadas de decisão, pois só com um empenho de

todos se pode seguir o caminho certo rumo à

qualidade.

Neste contexto, foi elaborado e realizado um

questionário no âmbito

de modo a avaliar o seu grau de satisfação

face à pertinência da visita Pré Natal. A aplicação dos

questionários decorreu nos períodos do 2º semestre

de 2011 e 1º semestre de 2012, dos quais apresentamos

a análise resumida e interpretação dos mesmos.

Da análise e interpretação dos dados do 2º semestre

Programa de

acolhimento do cliente no Serviço/Instituição.

- Promover visita à unidade de referência para o

parto, no sentido de desmistificar e minimizar o

stress do processo de internamento no

momento do parto;

- Manter um diálogo com a mulher, durante a

realização da visita pré-natal, incentivando-a,

orientando-a e esclarecendo-lhe as dúvidas;

- Informar sobre as rotinas e procedimentos do

serviço;

da satisfação da cliente

grávida,

Apresentação dos resultados
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de 2011, salientamos que

Num universo 155 parturientes inquiridas, existe um

grau elevado de satisfação destas , em relação à

visita.

Realça se ainda, que desta amostra, 88% das

parturientes inquiridas efetuaram preparação para o

parto. Das inquiridas, a totalidade (100%), recomenda

esta visita guiada a outras grávidas.

No âmbito do projeto dos Padrões da Qualidade e com

o intuito de melhorar/aumentar a divulgação da visita,

desenvolvemos atividades no campo da Educação

para a Saúde, considerando assim que é um processo

educacional, devendo ser cada vez mais interativo

com os pares e aberto à comunidade, proporcionando

uma maior consciencialização e participação na

manutenção da sua própria saúde e bem-estar, ou seja,

da sua qualidade de vida. A consubstanciar o exposto,

as atividades desenvolvidas contemplam v rias vias

de comunicação:

“Acolher… para nascer com

um sorriso”

:

(96%)

-

á

a) Poster informativoI

b Correio Do Ribatejo;

- Entrevista em direto;

d ( ) e no

HDS Forma;

Após a divulgação dos meios utilizados, realizamos

uma 2ª avaliação e análise com interpretação dos

dados do questionário efetuado no 1º semestre de

2012, verificamos que:

Num universo de 202 parturientes inquiridas, neste

período, mantem se um grau elevado de satisfação

destas (96%), em relação à visita.

Realça-se ainda que desta amostra, 93% das

parturientes inquiridas efetuaram preparação para o

parto. A totalidade das inquiridas (100%),

recomenda esta visita guiada a outras grávidas.

Com a análise dos 2 semestres em estudo verific mos

que houve um aumento da afluência da visita de 2011

para 2012, em cerca de 53 parturientes

A esta conclusão, associa-se o facto de todas as 357

parturientes inquiridas terem escolhido o Hospital

de Santarém para o nascimento do seu filho.

) Jornal

c) Rádio Pernes

) Informação on-line internet, intranet

In

-

á

GRÁFICO Nº 2 2ºsemestre de 2011 e 1ºsemestre de 2012-

GRÁFICO Nº 1 2ºsemestre de 2011-

1 - Fez preparação para o parto?

Sim -

Não -

135 (87%)

20 (13%)

1 - Fez preparação para o parto?

Sim - 331

Não -

(93%)

26 (7%)

2 - Onde?

C. Saúde - 106 (79%)

Particular - 29 (21%)

3 - Manifeste o seu grau de satisfa relativamente ação :

3 - Manifeste o seu grau de satisfa relativamente ação :

Visita guiada ao Bloco de Partos

Modo como foi transmitida a informa pelo enf.

Como complemento na prepara para o parto

Contribui

Conhecimentos adquiridos durante a visita

ção

ção

ção para a diminuição dos seus medos e

ansiedades

Visita guiada ao Bloco de Partos

Modo como foi transmitida a informa pelo enf.

Como complemento na prepara para o parto

Contribui

Conhecimentos adquiridos durante a visita

ção

ção

ção para a diminuição dos seus medos e

ansiedades

2 - Onde?

C. Saúde - 259 (78%)

Particular - 71 (22%)

4 -Recomenda esta visita guiada ao Bloco de Partos a outras gr vidas?á

4 -Recomenda esta visita guiada ao Bloco de Partos a outras gr vidas?á

Sim -

Não - 1

154 (99%)

(1%)

Sim -

Não - 0

357 (100%)

(0%)
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:

maioria dos participantes.Concluímos assim ter

alcançado estes dividendos, ao nível das populações-

alvo (Gr vidas/parturientes e profissionais).

Para nós, Serviço/Instituição, o principal benefício foi

reconhecer o nosso saber profissional e competências

que, segundo Benner (2001), passa pelo:

Assumir de responsabilidades (papel de perito);

Reforçar as dimensões da relação de ajuda

(respeitar e advogar pelos direitos das utentes e

promover a sua autonomia);

Garantir a humanização dos cuidados;

Promover a motivação através da formação;

Profissionalismo (respeito pela deontologia e

ética da profissão);

Melhoria das condições de trabalho entre os

profissionais.

Este programa mant m-se implementado no Bloco de

Partos e a visita realiza-se di riamente, com marcação

prévia, sendo fornecido um panfleto informativo,

elaborado como medida de reforço de conhecimentos

à grávida.
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