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Nossa Re?: SRA/CDR-09 .1 5 56
Vossa Re?: 3065 de 23 de Junho de 2009

Ex.ma Senhora
Presidente da Comissio Permanente de
Assuntos Socials

Cliudia Cardoso Costa

Fax: 292 293 798

Data: 15 -or- 2oo9

Assunto:	 Proiecto de Decreto Leaislativo Regional n4312009, aue cria o "Vale Saade"

Relativamente ao parecer quo nos 6 solicitado, impute, antes de mais, lembrar que a

intencionalidade veiculada no Decreto Legislativo Regional (DLR) foi, a seu tempo, tide em

considerageo polo actual govemo, quo reconheceu o problema e encetou algumas estrategias

para minimizer os tempos de espera pare cirurgia dos utentes do Servico Regional de SaCkle,

designadamente atraves da implementaceo de urn programa de recuperageo da lista de espera

cirtirgica que, no Hospital do Divino Espirito Santo em Ponta Delgada, je existe ha cerca de 8

anos e quo foi implementada, mais recentemente, nos outros dois hospitals da reglio.

Não obstante as medidas adoptadas, o problema parece persistir, embora minimized°.

No entanto e considerando quo:

1. Qualquer Sistema de Saade deve visar, em Ultima instencia, os ganhos em salde da

populacão &Ss de urn servigo de satIcie de qualidade disponibilizado de forma

equitativa, universal, geral e tendencialmente gratuita;

2. Esta finatidade, quo se traduz tambarn polo recuperar do estado de sailde (e nä°

somente polo manter ou melhorar), 6 conseguida pela pertinancia l do servigo prestado e

que este bem explicito na Carta dos Direitos e Deveres dos Doentes, onde 6 referido

que todo	 doente tern direito a receber os cuidados apropriados ao so y estado de

sake, no ambito dos cuidados preventivos, curetivos, de reabilitagk e terminals";
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%ea "pertinincia° a adequaceo' de uma intervencão face a urn objectivo previamente tracado.
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3. A qualidade dos cuidados de satiric pode traduzir-se pela acessibilidade, adequaceo,

efectividade e eficiencia, tendo em conta, naturalmente, as expectativas dos cidadAos e

dos profissionais ;

4. A &lora de qualquer piano estrategico no Ambito da saóde pressupOe urn diagnOstico

preciso da situack problematica, contextualizando todas as varieveis implicadas e

identificando as medidas que se vislumbram mais eficazes;

5. A mile* de urn piano estrategico implica uma avaliagio de varies dimensees onde

subjazem indicadores (de process°, estrutura e resultados) e que poderão implicar urn

reequacionamento da adequagão das medidas face aos objectivos e metes;

6. Cada unidade de sade, pelas varieveis envolvidas (organizacionais, profissionais,

individuals e ate socioculturais), e Unica, pelo quo devem ser ponderadas as

"(Neu Idades" sentidas em cada contexto da pretica de culdados.

Face ao exposto, somos do parecer de que:

1. A proposta do DLR apresentada carece de sustentabilidade, cientificamente

fundamentada, no que respeita a questOes de eficiencia e eficacia das medidas

adoptadas polo Govemo;

2. NA° he nenhum estudo relativo ao horerio de funcionamento dos Blocos Operatarios,

rentabilizack dos tempos cirOrgicos disponiveis, qua demonstre qua a capacidade de

resposta instalada no Servico Regional de Sakle, este, esgotada.

3. Na conjuntura actual, e a manter-se o incumprimento de metes corn objectivos

parcialmente atingidos, dever-se-ia repensar a operacionalidade das mediadas

adoptadas, reequacionando os recursos disponiveis do SRS, de modo a que a sua

optimizacão se traduza em mais eficiencia e rdais eked&
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4. Qualquer que seja o reequacionamento des estrategias adoptadas ha que acautelar a

qualidade dos cuidados de sailde e seguranga dos utentes, nomeadamente no que

concerne ao respeito pelos tempos de recobro anestisico e dotagáo de recursos

humanos/enfermeiros.

5. A oferta disponivel no sector privado na regido 6 demasiado escassa, limitando-se a

uma Cinica instituigdo, na ilha de S. Miguel, que rano as condigOes exigidas para a

implementagdo do diploma

6. Consideramos ainda qua deve set criado urn grupo independente para

acompanhamento, monitorizagdo e avaliagdo da rentabilizagdo da °feria disponlvel no

sector pablico

Corn os melhores cumprimentos

Pel'O Conselho Directivo Regional

.112	 k
Enf.° Margarida Rego Pereira

(Presidente)
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