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O Hospital Dr. Francisco Zagalo, Ovar (HFZO), pertencente à rede de hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) desde 17 de setembro de 1979, é um hospital do setor público
administrativo (SPA), integrado na administração indireta do Estado, dotado de autonomia administrativa e financeira e património próprio.

Tem como principal fim a prestação de cuidados de saúde à população do concelho de Ovar e áreas limítrofes das localidades vizinhas em particular, bem como a todos os cidadãos
em geral, nomeadamente aos utentes do Serviço Nacional de Saúde (SNS), às entidades externas que com ele contratualizem a prestação de cuidados de saúde e aos cidadãos
estrangeiros não residentes no âmbito da legislação nacional e internacional em vigor.

Integra o SNS na Rede Hospitalar e na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) e articula, em termos de referenciação, com os Cuidados de Saúde Primários: o
Centro de Saúde de Ovar e as Unidades de Saúde Familiar que integram o Concelho de Ovar e zonas limítrofes (agregados no ACES do Baixo Vouga), com a urgência médico-cirúrgica
do CHEDV -EPE, na Unidade de Hospital de São Sebastião em Stª Maria da Feira e com os Hospitais de nível 2 e 3 da região Centro e Norte, pela sua localização geográfica e
“tradição” de referenciação.

As atribuições do HFZO têm como eixo central a prestação de cuidados de saúde, de acordo com a política de saúde a nível nacional e regional e com os planos estratégicos
superiormente aprovados. Intervém de acordo com as áreas de influência e desenvolvem a sua atividade através de contratos-programa, em articulação com as atribuições das demais
instituições do sistema de saúde.

A sua história recente demonstra isso mesmo, tendo-se pautado pela orientação estratégica sintetizada no lema “Mais e melhor saúde mais perto de si”, que se traduz nos últimos anos
em fazer mais e melhor com menos recursos. A atual proposta reajusta o lema a "Melhor e Maior Valor em Saúde, Perto de Si", focando-se na prestação de bons cuidados de saúde
públicos à população, com qualidade, segurança e humanidade, segundo a lógica de universalidade, acesso e equidade, condições cruciais para garantir qualidade de vida à
comunidade. Isto sem perder a noção de sustentabilidade e assumindo sempre que a atividade do Hospital é desenvolvida no estrito cumprimento das orientações definidas pelo
Ministério da Saúde, no âmbito do Serviço Nacional de Saúde e das respostas possíveis para este Hospital em concreto.

Já o novo Conselho Diretivo que tomou posse a 01 de setembro de 2017, após avaliação da rede estrutural, recursos humanos e outros disponíveis, reiterou a necessidade de focar a
identidade da Instituição nas necessidades do Cidadão/Utente e na Comunidade Local onde se insere, reafirmando a missão e estratégia com o conceito de Hospital de Proximidade e
de interface entre os diversos níveis de prestação de cuidados de saúde.

Assim, pretende-se continuar a aproximar a prestação de cuidados de saúde aos cidadãos, de modo racional e economicamente sustentado, como uma alternativa válida para potenciar
a capacidade instalada, permitir uma progressiva aproximação aos cuidados de saúde primários, sem perder o acesso atempado e adequado aos serviços hospitalares, particularmente
relevante nas regiões limítrofes, priorizando a relação personalizada, respondendo às suas preocupações e necessidades através de um serviço humanizado com respeito pela dignidade
e bem-estar dos doentes baseados em elevados padrões éticos, científicos e de respeito pelo próximo, num modelo de qualidade com base em processos dinâmicos e de melhoria
contínua.

Com esta identidade o HFZO, a partir da estrutura hospitalar existente, potencia os recursos técnicos e humanos e requalificados nos últimos anos, evitando o papel de retaguarda e de
redundância da rede existente na região.

Preserva a imagem dos serviços de origem procurando consolidar políticas de humanização de cuidados, mas também da consciência profissional em que relevem esses aspetos.

Para isso, além dos processos de tomada de decisão que valoriza a convicção do utente, reforçam-se ainda elementos relativos a inclusão da família no processo da prestação de
cuidados. Existe ainda evidência das condições ligadas a doença crónica, da possibilidade de apenas tratar os casos relativos à tipologia, direcionando todos os outros, como das
especificas condições sociais da população da área de serviço marcadamente acentuadas pelo envelhecimento, algum nível de pobreza e falta de condições que permitam melhor
qualidade de vida, de que se destaca níveis de desemprego ou de exclusão social.

A consciência de tais condições obriga o Conselho Diretivo a implementar medidas com forte componente social, algumas das quais também servem à específica condição de hospital
de retaguarda relativamente a outros prestadores.

Em suma, tendo consciência do seu papel na proteção dos direitos do utente em matéria de saúde, o Conselho Diretivo procura motivar a instituição para que, de forma qualitativa,
consiga prestar o melhor serviço e persiga, através deste, a consolidação da unidade como uma instituição de relevo no contexto do SNS.

Por outro lado, no âmbito da ENESIS 2020 – Estratégia Nacional para o Ecossistema de Informação de Saúde que implementa um conjunto de iniciativas concretas, designadamente a
“Desmaterialização dos registos e processos no SNS até 2020 (SNS sem Papel 2020)”, surgiu o projeto HOSP: Hospital de Ovar sem Papel que pretende, em termos gerais, tornar o
Hospital Dr. Francisco Zagalo, Ovar, o primeiro hospital público integrado no SNS totalmente desmaterializado em matéria de registos e processos, ao mesmo tempo que se pretende
reformular todo o processo participativo do utente criando condições para o Hospital do futuro. O foco da atuação deste projeto centrar-se-á numa reengenharia de processos do Hospital
casando duas vontades ambicionadas pela tutela: SNS sem papel (desmaterialização e transformação digital) e foco no utente e na melhoria da sua experiência junto do SNS.

Neste sentido, é objetivo estratégico do atual Conselho Diretivo desenvolver um processo de certificação EMRAM da HIMSS que permitirá reajustar um conjunto de processos por forma
a beneficiar o utente para, assim, incrementar o seu índice de satisfação, ao mesmo tempo que se garante uma melhoria significativa na eficiência dos processos internos, quer no
âmbito da ação médica, quer no âmbito da componente administrativa.

Orientação Estratégica



Orientação Estratégica

A orientação estratégica para 2018 está em linha com a que havia sido definida para o anterior período, procurando capacitar a organização para intensificar os processos relativos à
prática em qualidade e segurança, inclusivamente dos próprios registos e organização interna. Contudo, espera-se que, em função de uma definição de autonomia que ainda favoreça a
existência de meios adicionais e constitua a unidade como polo para prestações de saúde contratualizadas, entende-se que o ano de 2018 deve constituir a consolidação e reforço da
prática assistencial já existente, bem como a oportunidade de concretização de intenção de reabilitação de infraestruturas que reforcem a prestação, como é o caso da obra no Bloco
Operatório.

Além disso, pretende-se que a instituição seja, cada vez mais, a “escolha” dos utentes que, têm já, em larga medida, acesso a cuidados com carácter personalizado, que vêm sendo
avaliados, por grande parte dos utentes, de forma favorável.

Incrementam-se e consolidam-se as formas de avaliação da excelência clinica (programa SINAS), acompanhadas por processos internos de acreditação no âmbito do modelo ACSA pela
DGS. Uma das Unidades Funcionais foi já acreditada, continuando o processo de avaliação de acreditação durante cinco anos, de que 2017 é o primeiro.

Além disso, do ponto de vista administrativo há que empreender práticas de boa governação (artigo 5, do DL nº 4/2015, de 7 de janeiro) bem como criar condições para melhorar o
acesso e atendimento, favorecendo uma prática de administração eletrónica (art. 15 do CPA) e a progressiva desmaterialização. De acordo com os princípios da Gestão Hospitalar de
que se ressalta as políticas relativas à livre escolha no que ao significado institucional se repercutem, a continuidade na aposta na figura do provedor do utente e nas ações que
favoreçam a relação com a comunidade, são elementos estratégicos do plano estratégico de 2017-2019 que visa a consolidação de identidade como hospital de proximidade e
interface, com garantia de atuação segundo a Saúde Pública e numa orientada ação para o cidadão.

Na sua esfera de ação existe uma predominância de prática de internalização de atos no SNS e de reforço da articulação na rede de cuidados de saúde primários e as unidades
hospitalares mais diferenciadas em função da capacidade instalada, atualizando protocolos de parceria e complementaridade por forma a diversificar a oferta de serviços a mais
especialidades médicas, esperando assim alargar a oferta da prestação de cuidados de saúde no SNS em proximidade com qualidade, segurança e eficiência.

Relevam ainda ações estratégicas, de acordo com o Plano Nacional de Qualidade e Plano Nacional de Segurança do Doente e no âmbito dos tempos médios de resposta garantidos
(TMRG).

Pretende-se assim o desenvolvimento de focos de excelência clínica, concretamente em cirurgia de ambulatório, como potenciar outras áreas de intervenção na prestação, incluindo
rede domiciliária em parceria com os Cuidados de Saúde Primários, Município de Ovar e restantes parceiros da comunidade, para criação de equipas mistas de suporte em cuidados
continuados e paliativos em domicílio ajustadas às necessidades da população local, com tempos de resposta minimamente aceitáveis e alinhados com os nacionais.

Para além da gestão da patologia, quer-se contribuir para a relação dos cuidados com os níveis de literacia e participação do cidadão na saúde, sobretudo pela promoção da educação
como elemento determinante social em saúde.

Assim, as ações a desenvolver serão caraterizadas por:

Favorecer políticas inclusivas, em estreita articulação com o serviço social, dinamizador da responsabilidade das famílias na integração do doente, ao mesmo tempo
libertadores de camas hospitalares necessárias a outros utentes;
Referenciar em rede de políticas inclusivas, quer rede da comunidade quer rede de mediação para entidades especializadas como apoio à vítima, apoio de reinserção social ou
de Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e Dependências (SICAD).
Orientar internamente, com afetação de recursos para poder obter melhores resultados em saúde, ganhos em saúde, em processos e objetivos e seus modelos de contratação,
quer interna quer externa.

Na generalidade espera-se promover o aumento da literacia da população em saúde, através da utilização de ferramentas eletrónicas como o Portal do SNS, bem como a alteração de
comportamentos estilos de vida, a autogestão da doença crónica, uma melhoria do estado de saúde e na qualidade de vida, promover a redução das desigualdades em saúde, o melhor
uso dos serviços de saúde, uma maior responsabilização dos cidadãos, afirmação de cidadania e consequentemente uma redução das despesas do SNS.

Será, sobretudo, objetivo institucional do atual Conselho Diretivo sensibilizar a tutela para o desajuste atual na natureza da instituição, cuja dinâmica exigiria já um modelo EPE, mais
consentâneo com a importância da unidade no quadro da resposta de cuidados de saúde à população local e da região. Desencadear-se-á ainda um trabalho de sensibilização da
tutela para a necessidade de se proceder a uma melhor ajustamento da capacidade instalada à necessidade da população inserida nesta região, através do reforço de especialidades e
da especialização em área de intervenção que o aproxime do tipo de prestação integrada já praticada, ao mesmo tempo que consolida quer os cuidados ambulatórios quer cirurgia
convencional, sobretudo nas áreas em que já tem resultados assinalados como excelência, no programa SINAS. Apostar-se-á também numa maior ligação às unidades de Cuidados de
Saúde Primários do Concelho, onde a TeleSaúde deverá assumir um papel importante, bem como a outras unidades de saúde “naturais”, tais como o CHEDV e CHBV.

Ainda no aspeto assistencial, pretendemos iniciar um programa de rastreio do cancro colo retal, pelo que diligenciaremos junto a ARSC, no sentido da criação das condições de
fornecimento de serviços, a protocolar, uma unidade de endoscopia digestiva que nos permitirá também realizar os exames endoscópicos, altos e baixos, aos doentes do HFZ, da área
de influência da região.

Plano de Ações Propostos e Medidas Correspondentes

 

Plano de Ações Propostos e Medidas Correspondentes

O Conselho Diretivo, em linha com aquilo que vem sendo a estratégia definida para períodos anteriores, definiu eixos
principais de ação, coerentes com os quatro eixos estratégicos transversais que compõem o Plano Nacional de Saúde
(PNS), a saber: Cidadania em Saúde”; “Equidade e Acesso Adequado aos Cuidados de Saúde”; “Qualidade em Saúde” e
“Políticas Saudáveis”. Esses eixos principais de ação são os seguintes:

1. Reforma Hospitalar

Desenvolvimento do processo de certificação EMRAM da HIMSS, no sentido de dotar reajustar um conjunto de



processos por forma a beneficiar o utente para, assim, incrementar o seu índice de satisfação.
Implementação de um plano de qualidade com vista à certificação futura de cuidados em linha com a conseguida para
a Unidade de Convalescença.
Ajustar o quadro de pessoal, com recurso a mobilidade total e/ou parcial, às necessidades da população.

 

2. Adequação da oferta de Cuidados de Saúde às necessidades das Populações

Fomento do papel das Comissões e dos Grupos de Trabalho.
Incremento dos processos avaliativos de satisfação, incluindo processos de regulamentação interna.
Desenvolvimento de ações relativas ao sistema de gestão de reclamações, da articulação com o Regulador (ARS) e
implementação interna das medidas corretivas.

 

3. Clinical Governace

Promoção da qualidade clínica e segurança do doente: controlo de infeções e resistências aos antibióticos, controlo e
prevenção de quedas e feridas, gestão do circuito do medicamento, implementação e auditoria às NOC´s da DGS,
desenvolvimento e gestão de comunicação eficaz.
Promoção de reengenharia de processos do Hospital de Ovar, casando duas vontades ambicionadas pela tutela: SNS
sem papel (desmaterialização e transformação digital) e foco no utente e na melhoria da sua experiência junto do SNS,
através do desenvolvimento do projeto HOSP: Hospital de Ovar sem Papel.
Modernização administrativa com valorização das formas de atendimento público, acolhimento ao cidadão e gestão
organizacional, através da utilização de plataformas nacionais de sistemas informáticos para webservice.
Divulgação de instrumentos de auditoria e promoção de avaliações internas, permitindo o benchmarking institucional e
a adoção de boas práticas desenvolvidas noutras instituições nacionais e/ou internacionais.
Adoção de ferramentas de Business Inteligence que dotem a Direção e os vários serviços de métodos de recolha,
tratamento e organização de informação, de apoio à decisão.
Proporcionar ao hospital o acesso a quadros técnicos no limite das possibilidades aquisitivas e implementar políticas
de modernização administrativa, com integração, quer de pessoas, processos e modelos de gestão em rede.
Concretização da integração dos trabalhadores admitidos ao programa PREVPAP, de acordo com as orientações que
serão emanadas pela tutela.
Promoção da segurança no trabalho e dos aspetos de vinculação dos profissionais, desenvolvendo quer ações no
âmbito da mobilidade quer de sensibilização da tutela para a necessidade de considerar caráter de exceção para
abertura de concurso de acesso.
Incremento de ações no âmbito do ensino clínico, com diálogo interinstitucional e protocolar às instituições de ensino.

 

4. Metodologia de contratualização interna

Garantia da continuidade na área da Consulta Externa, providenciando um atendimento personalizado num espaço
físico acolhedor, confortável e humanizado, promovendo a acessibilidade ao serviço e, sempre que possível, o aumento
da diversidade de resposta especializada.
Preparação de ações relativas à estrutura por intervenção em obra no Bloco Operatório e Esterilização para potenciar
e melhorar a cirurgia de ambulatório nas especialidades de cirurgia geral, otorrinolaringologia, oftalmologia, ortopedia e
urologia, consolidando a cirurgia convencional.
Incremento da resposta em MCDT´s: Laboratório, Fisioterapia e Imagiologia.
Desenvolvimento de Unidade Promotora de Autonomia na área da Medicina Física e da Reabilitação.

 

5. Sustentabilidade económico-financeira

Interação e articulação permanente com a Tutela de modo a garantir os níveis de financiamento adequados e
atempados.
Implementação de ações concretas para diminuição de despesa corrente, decorrentes, por exemplo, de processos de
desmaterialização e modernização administrativa.
Execução de um plano de revisão das condições contratuais acordadas com profissionais em funções no hospital em
regime de prestação de serviços, em alguns casos até por imperativo legal.
Implementação de medidas que possam reduzir as verbas associadas a horas extraordinárias.
Desenvolvimento de ações no âmbito da transparência, prestação de contas e de melhoria dos processos
comunicacionais.

 

6 - Estrutura e Ambiente

Implementação de ações no âmbito da proteção ambiental e das de auto-sustentação, no âmbito da eficiência
energética e da diminuição de resíduos.
Dotação da climatização no internamento.



Concretização da obra do Bloco Operatório e Esterilização, através de fontes de financiamento oriundas do OGE,
Portugal 2020 e/ou mecenato.

 

 

 

7 – Promover a participação ativa do Cidadão

Dinamizar o papel do Provedor do Cidadão
Estruturação da capacidade de representação do cidadão (provedor do doente/ cidadão, projeto CIDADÃO.HOSP,
(colaboração na gestão do seu processo enquanto utente do hospital), entre outros).
Ação III - Fomentar a literacia e acesso dos utentes do hospital, quer no âmbito do acesso à informação existente no
portal do SNS, quer no acesso à informação partilhada no site do Hospital Dr. Francisco Zagalo.

 

8. Articulação com as redes de Cuidados de saúde Primários e Cuidados Continuados Integrados

Manutenção da linha de produção complementar da RNCCI na tipologia Convalescença (Unidade Acreditada).
Projetar novas soluções de gestão de prestação integrada em saúde, potenciando recursos existentes em áreas de
interesse hospitalar e comunitário, nomeadamente através da criação de equipas mistas multidisciplinares.
Cultivo de relações institucionais fortes com organismos locais, regionais e nacionais.
Elaboração de protocolos de cooperação entre as Instituições Hospitalares em linha com a reforma hospitalar em
definição.

 

Performance Histórica e Projetada (assistencial e económico-financeira)


