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Por partes interessadas entende-se todos aqueles que de alguma forma estão relacionados
com o SIH do HDS, EPE. Esta análise permite a identificação e categorização dos diferentes tipos de
interesses a diversos níveis: o seu impacto, a sua prioridade, quer a partir do seu nível de autoridade,
ou seu envolvimento, grau de poder, nível de interesse e influência. O objetivo é obter uma sistematização das informações relativas às partes interessadas de forma a poder definir estratégias de atuação mais adaptadas (Quadro 1).
As partes interessadas e os seus requisitos relevantes são determinados pela Gestão de Topo,
de acordo com o nível do propósito e intenção estratégica do SIH e do seu SGQ, e conhecidas dos
colaboradores do SIH, monitorizadas e revistas anualmente, em reunião de revisão pela gestão, de
forma a se manterem atualizadas.
Quadro 1: Partes interessadas do SIH do HDS, EPE.

Partes Interessadas do Serviço de Imuno-hemoterapia*
*Foram identificadas as Partes Interessadas e os requisitos considerados pelo SIH como relevantes para o SGQ e que
podem ter impacto na capacidade do SIH os fornecer, por forma a aumentar a probabilidade de sucesso do SIH em satisfazer os requisitos dos seus clientes/utentes, assim como as exigências estatutárias e regulamentares aplicáveis.
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Quadro 1: Partes interessadas do SIH do HDS, EPE (continuação).

Posição

Partes Interessadas do Serviço de Imuno-hemoterapia*
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ções clínicas, que tenham a

Sem clientes/utentes o

possível por forma

pretensão de ser conducentes
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Quadro 1: Partes interessadas do SIH do HDS, EPE (continuação).

Posição

Partes Interessadas do Serviço de Imuno-hemoterapia*
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Comunicação
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Comunicação

cos para análise em situação

assegurada

Interno
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que
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Compra e fornecimen-
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Quadro 1: Partes interessadas do SIH do HDS, EPE (continuação).

Posição

Partes Interessadas do Serviço de Imuno-hemoterapia*

Partes Interessadas (PI)

Requisitos das partes interessadas relativamente ao
SIH

Realização de pedidos de
Plasma

Humano

Inativado

Interno

(PHI) A; B; 0 e AB, e registo
Farmácia do HDS,

dos consumos nos doentes

EPE

correspondentes, de: medicação, PHI e outros produtos
farmacêuticos (ex.: desinfetantes).
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possível.
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solicitada
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e

outros produtos farmacêuticos.
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SIH

0

1

0

5

0

0

Pedidos e consumos

efetuados

através da plataforma

SGICM-F.

Contacto via e-mail
e verbal.

Cumprimento do con-

A comunicação é

trato

estabelecido.

por contacto tele-

Apoio técnico e cientí-

fónico ou via e-

fico atempado e ilimi-

mail. Promover a

tado. Entrega de pro-

criação de laços

dutos e/ou serviços o

de

mais atempadamente

nível

possível e/ou confor-

porém sem nunca

me calendarizado com

descurar a parte

o SIH.

negocial.

confiança

a

qualitativo,

Comunicação
efetuada por via do
C.A.

Manutenção do cumprimento
dos requisitos legais, estatutá-

Externo

rios, normativos e do seu
Entidades Regula-

SGQ. Conservação das boas

doras (IPST; DGS)

práticas de forma a assegurar
os direitos dos doentes e a
garantir a prestação do seu

do

HDS,

E.P.E., e da DireApoio
diretivo;

normativo

e

ção de serviço do

controlo

e

SIH.

Valorização

atribuição de autoriza-

de relações cordi-

ção para a atividade

ais, de proximida-

que desenvolve.

de e dotadas de

melhor cuidado e segurança.

transparência,
para com as entidades

competen-

tes.
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Quadro 1: Partes interessadas do SIH do HDS, EPE (continuação).

Posição

Partes Interessadas do Serviço de Imuno-hemoterapia*

Partes Interessadas (PI)

Requisitos das partes interessadas relativamente ao
SIH

Requisitos do SIH
relativamente às PI

Apoio

Externo

Comunicação

de

meios

Monitorização

com as partes
interessadas

NC
PI

SIH

0

0

0

0

e

Assegurar a concordância da

recursos para o de-

gestão com a política nacional

senvolvimento

Tutela (Ministério da

de saúde, garantindo uma

atividade do SIH, em

Saúde)

aplicação e utilização susten-

concordância com as

táveis dos recursos e a avali-

melhores práticas em

ação dos seus resultados.

saúde, do diagnóstico

da

A comunicação é
realizada por intermédio da Gestão de Topo do
HDS, EPE.

e da terapêutica.

Externo

Auditoria e acompaCumprimento do pagamento

nhamento ao SGQ do

Comunicação

Entidade Auditora e

devido

de

SIH, na Modelo de

realizada por in-

Certificadora

serviços

entidade.

Acreditação da Agen-

termédio da Gesto-

(Departamento da

Cumprimento com os prazos

cia de Calidad Sanita-

ra da Qualidade do

Qualiade na Saúde,

estabelecidos;

ria de Andalucía (AC-

SIH,

DGS)

de um ambiente de cordiali-

SA).

Ribeiro, via e-mail

dade e respeito em auditoria.

certificado de confor-

pela

prestação

desta

manutenção

Atribuição

do

Dra.

Rute

ou via telefónica.

midade com o modelo.
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