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Cont rat o- Program a 2015

Hospital da Prelada

CONTRATO-PROG RAMA 2015 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIH

Entre: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 MINISTÉRIO DA SAúDE, nest e act o represent ado pelo President e da

ADMÍWFSYRAOO

REGIONAL DE SAúDE DO NORTE, IP, Dr. Ant onio Manuel Pim ent a Marinho, nom eado nos t erm os

do Despacho n. 9 1656- A/ 2016, publicado no Diário da República ( 11 Série) n. 2 22, 12 suplem ent o,
de 02 de fevereiro, com poderes para out orgar o act o, doravant e designada de "ARSN";

o

E

0 HOSPITAL DA PRELADA DR. DOMINGOS BRAGA DA CRUZ, nest e act o represent ado pelo
Provedor da Sant a Casa da Misericórdia do Port o, Dr. Ant ónio Manuel Lopes Tavares, com poderes
para a out orga do act o, doravant e designado de "Hospit al".

Considerando que:
a) 0 Acordo de Cooperação assinado ent re o Est ado Port uguês, at ravés do Minist ério da Saúde,
e a Sant a Casa da Misericórdia do Port o, em 24 de Out ubro de 1988, foi denunciado, t endo
deixado de produzir os seus efeit os a 24 de Out ubro de 2008;

o

b) A 24 de Out ubro de 2008, foi assinado um novo Acordo de Cooperação ent re a Adm inist ração
Regional de Saúde do Nort e, I P, e a Sant a Casa da Misericórdia do Port o, obj et o de renovaç5o
em 21 de Out ubro de 2013, que perm it e est abelecer um enquadram ent o aos cont rat os
program a a negociar em áreas de int eresse com um , no âm bit o exclusivo do Hospit al da
Prelada;
c)

Com a celebração do referido Acordo de Cooperaçao e respet iva renovação, o Hospit al da
Prelada cont inua a int egrar a rede nacional de prest ação de cuidados de saúde;

d) É necessário definir, at ravés de inst rum ent o cont rat ual, o âm bit o e quant ificação das
act ividades a realizar pelo Hospit al, bem com o as cont rapart idas financeiras a auferir em
função dos result ados obt idos, no ano 2015;

É celebrado e reciprocam ent e aceit e o present e cont rat o- program a relat ivo à prest ação de
cuidados de saúde, ao abrigo e em respeit o pelas disposições const ant es do referido Acordo de
1
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Cooperação que se rege pelas seguint es cláusulas:

CAPíTULO 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGF
Disposições gerais

Cláusula 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2
Objecto

0 present e cont rat o- program a t em por obj ect o a realização de prest ações de saúde aos
ut ent es do Serviço Nacional de Saúde ( SNS) m ediant e o pagam ent o de cont rapart idas
financeiras em função das condições previst as e result ados obt idos.

Cláusula 2 2
Princípios gerais

1. 0 present e cont rat o- program a baseia- se em princípios de gest ão crit eriosa, garant ia
de qualidade na prest ação de cuidados de saúde e cum prim ent o de m et as a alcançar
de acor do com os r ecur sos disponív eis, num m odelo de t r anspar ência da
adm inist ração pública e de obj ect ividade nos m odelos de cont rat ação.
2. 0 present e cont rat o- program a deve prom over o equilíbrio dos níveis de eficiência das
unidades de saúde.
3. 0 present e cont rat o visa alargar a ofert a de serviços em áreas onde sect or público
não consegue r esponder às necessidades dos cidadãos, num r egim e de
com plem ent aridade.
4. A pr odução cont r at ada dev er á ser r ev ist a com base em infor m ação sobr e as
necessidades da população da ár ea de influência do Hospit al, det er m inada
anualm ent e pela ARSN.
5. A valorização dos act os e serviços efect ivam ent e prest ados assent a num a t abela de
preços base a aprovar anualm ent e pelo Minist ro da Saúde.

Cláusula 3 2
Obrigações principais

0 Hospit al obriga- se a assegurar a produção correspondent e às prest ações de saúde
discrim inadas no Anexo 1 ao present e Cont rat o, bem com o t odas as obrigações acessórias
decorrent es dest e últ im o.
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Cláusula 4 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Obrigações
1. Os obj ect ivos de produção a assegurar pelo Hospit al referem - se ao volum e da produção
nas seguint es linhas:
( a) Episódios de int ernam ent o — GDH Médicos ( doent es equivalent es) ;
( b) Episódios de int ernam ent o — GDH Cirúrgicos ( doent es equivalent es) ;
( c) Dias de int ernam ent o de doent es crónicos em Medicina Física e de Reabilit ação;
( d) Episódios de cirurgia de am bulat ório; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a

( e) Episódios de consult a ext erna.
2. As prest ações de saúde previst as na present e Cláusula im plicam a prest ação int egrada,
direct a ou indirect am ent e, de t odos os out ros serviços de que deva beneficiar o ut ent e,
relacionados com o respect ivo est ado de saúde ou com a sua est ada no est abelecim ent o
de saúde, designadam ent e a prest ação de serviços de apoio.
3. Para cum prim ent o das obrigações previst as nos núm eros ant eriores, com pet e ao
Hospit al assegur ar a disponibilização de r ecur sos e definir os pr ocessos e polít icas
adequadas ao cum prim ent o dos obj ect ivos assum idos, no respeit o das m elhores prát icas
de gest ão e dos princípios da equidade e da acessibilidade dos cidadãos aos cuidados de
saúde, r ecebendo os r ecur sos financeir os acor dados e a cooper ação necessár ia ao
cum prim ent o da sua m issão e obj ect ivos.

Cláusula 5@

Políticas de melhoria
0 Hospit al obriga- se a est abelecer polít icas de m elhoria de form a a garant ir níveis de
serviço e indicadores de qualidade crescent e, pondo especificam ent e em prát ica polít icas
efect ivas de r edução dos t em pos de int er nam ent o inapr opr iados, t endo em vist a a
obt enção de um nível elevado de ut ilização de recursos.

Cláusula 6 2

Âmbito da produção contratada
1. A produção cont rat ada respeit a apenas aos beneficiários do SNS, não considerando os
cuidados prest ados a ut ent es beneficiários dos serviços de saúde das Regiões Aut ónom as,
de subsist em as públicos e pr iv ados e de quaisquer out r os t er ceir os legal ou
3
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cont rat ualm ent e responsáveis.

2. De acordo com o regim e de relações financeiras ent re o Serviço Nacional de Saúde e os
subsist em as públicos de saúde da ADSE, regulado pelo Decret o- Lei n. 9 118/ 83, de 25 de
fevereiro, da SAD da GNR e PSP regulado pelo Decret o- Lei n2 158/ 2005, de 20 de Set em bro,
2 167/ 2005, de 23 de Set em bro,
e da ADM das Forças Arm adas regulado pelo Decret o- Lei n. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

e os beneficiários dest es subsist em as são considerados, para efeit os do present e cont rat oprogram a e em especial do pagam ent o, com o beneficiários do Serviço Nacional de Saúde.
3. Não devem ser cont abilizadas na produção cont rat ada as prest ações de saúde realizadas
a ut ent es quando haj a um t erceiro responsável.
4. 0 hospit al não pode t rat ar ou at ender ut ent es com idades at é aos 17 anos e 364 dias de
idade, nem ut ent es com pat ologias do foro oncológico.

Cláusula 7 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFE
Meios humanos
0 Hospit al deverá dispor ao seu serviço de pessoal em núm ero suficient e e dot ado de
form ação adequada para exercer, de form a cont ínua e pont ual, as act ividades obj ect o do
cont rat o- program a.

Cláusula 8 2
Articulação com a rede de cuidados primários
1. A act ividade exercida pelo Hospit al no âm bit o do present e cont rat o- program a deve
respeit ar a cont inuidade de cuidados e a art iculação funcional definida no âm bit o do SNS.
2. 0 Hospit al só poderá receber ut ent es referenciados via ALERT, conform e anexo li, e
deve est abelecer m ecanism os de com unicação e art iculação com a rede de cuidados
prim ários, t endo em vist a assegurar a m elhor coordenação das respect ivas act ividades,
designadam ent e:
a)

Opt im izar a ut ilização dos recursos hospit alares;

b) Assegurar o acom panham ent o dos doent es que necessit em de cuidados após a
alt a, designadam ent e serviços dom iciliários;
c) Assegurar a t roca de inform ação clínica com a rede de cuidados prim ários, at ravés
de m eios inform át icos, garant indo perm anent em ent e a circulação recíproca e

confidencial da inform ação clínica relevant e sobre os ut ent es. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPON
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Cláusula 9zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIH

Articulação com a Rede Nacional de Cuidados Continuados I ntegrados
1. A articulação com a rede nacional de prestação de cuidados continuados integrados faz-se
nos termos previstos nos números seguintes.
2. 0 Hospital obriga-se a garantir a correcta e a adequada articulação com a Rede Nacional de
Cuidados Continuados I ntegrados, nos termos da lei e das orientações fixadas pelo Ministério
da Saúde nessa matéria.
3. 0 Hospital obriga-se a promover o ingresso do utente na referida Rede e a proceder à sua
referenciação para admissão na mesma.
4. 0 Hospital obriga-se a assegurar a promoção do ingresso do utente na Rede Nacional de

2
Cuidados Continuados I ntegrados através da Equipa de Gestão Altas prevista no Decreto-lei n. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZY
101/ 2006, de 6 de Junho, tendo em consideração a situação clínica do utente e em
conformidade com os requisitos aplicáveis em cada momento e de acordo com a lei e com os
critérios fixados pelo Ministério da Saúde.
5. A referenciação ou promoção do ingresso feita com desrespeito do disposto no número
anterior dá origem a uma Referenciação lndevida para a Rede Nacional de Cuidados
Continuados I ntegrados e corresponde à consideração do utente como não elegível pela Equipa
Coordenadora Local prevista no Decreto-Lei n. 9 101/ 2006, de 6 de Junho, para ser admitido na
Rede Nacional de Cuidados Continuados I ntegrados.
6. A Referenciação I ndevida para a Rede Nacional de Cuidados Continuados I ntegrados gera a
obrigação de continuar a assistir o utente até à alta ou até ao ingresso na Rede Nacional de
Cuidados Continuados I ntegrados.
7. No caso de haver referenciação para a Rede Nacional de Cuidados Continuados I ntegrados,
o Hospital obriga-se a continuar a assistir o utente no estabelecimento hospitalar enquanto tal
for clinicamente exigido ou até ao seu I ngresso na Rede Nacional de Cuidados Continuados
I ntegrados, nos seguintes casos:
a)

Enquanto a Equipa Coordenadora Local competente da Rede não responde à
referenciação efectuada pela Equipa de Gestão de Altas; ou

b)

Em razão da impossibilidade, comunicada pela Equipa Coordenadora Local
competente, de a Rede Nacional de Cuidados Continuados I ntegrados assistir o
Utente.

8. Nas situações previstas no número anterior, o Hospital é remunerado por diária de
5
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internamento nos termos previstos para os estabelecimentos da Rede Nacional de Cuidados
Continuados I ntegrados.
9.

0 Hospital obriga-se a estabelecer mecanismos de informação sistemáticos e de articulação

com serviços e entidades integradas na Rede Nacional de Cuidados Continuados I ntegrados, de
forma a assegurar a continuidade dos cuidados prestados ao Utente e o cumprimento rigoroso
dos programas de internamento e de terapia que se mostrem adequados.
10. 0 Hospital fica obrigado a formar e manter uma Equipa de Gestão de Altas, como uma
equipa hospitalar multidisciplinar para a preparação e a gestão de altas hospitalares em
conjunto com outros serviços, relativamente aos utentes que requerem seguimento dos seus
problemas de saúde e sociais, quer no domicílio quer em articulação com outras unidades da
Rede Nacional de Cuidados Continuados I ntegrados.
11. A Equipa de Gestão de Altas, integrada, no mínimo por um médico, um enfermeiro e um
assistente social deve assegurar, designadamente, a articulação com as equipas terapêuticas do
Hospital para a programação de altas hospitalares, a articulação com as equipas coordenadoras
distritais e locais da Rede Nacional de Cuidados Continuados I ntegrados e a articulação com as
equipas prestadoras de cuidados Continuados I ntegrados dos centros de saúde.
12. Para garantia da continuidade da prestação dos cuidados pode vir a existir uma unidade de
convalescença no Hospital, para a qual deve ser reservada uma área física liberta.

Cláusula 10 2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFE

Cuidados paliativos
1.

0 Hospital obriga-se a realizar acções paliativas aos utentes em internamento e constituir,

formar e manter uma Equipa lntra-hospitalar de Suporte em Cuidados Paliativos, com as
competências previstas no Decreto-Lei nç? 101/ 2006, de 6 de Junho.
2.

A Equipa lntra-hospitalar de Suporte em Cuidados Paliativos prevista no número anterior

visa, nomeadamente o aconselhamento diferenciado em Cuidados Paliativos aos serviços do
Hospital, a prestação, com respeito pela autonomia do utente, de cuidados directos e
orientação ao utente em estado de doença avançado ou terminal para os quais seja solícitada a
sua actuação, pelo médico hospitalar assistente.
3.

As acções paliativas realizadas em lnternamento por equipas não específicas visam minorar

as repercussões negativas da doença sobre o bem-estar global do Utente.
4.

A Equipa I ntra-hospitalar de Suporte em Cuidados Paliativos é uma equipa multidisciplínar

com formação em cuidados paliativos, deve ter espaço físico próprio para a coordenaç3o das
suas actividades e deve integrar, no mínimo, um médico, um enfermeiro e um psicólogo.
6
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S. As acções paliativas e a prestação de Cuidados Paliativos pela Equipa lntra-hospitalar de
Suporte em Cuidados Paliativos são consideradas no Episódio de lnternamento.
6. 0 Hospital obriga-se ainda, na realizaçâo de acções e cuidados paliativos a garantir a
correcta articulação com a Rede Nacional de Cuidados Continuados I ntegrados através da
Equipa de Gestão de Altas.

Cláusula 11 2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLK
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Cuidados de convalescença
1. A unidade de convalescença é uma unidade de internamento que tem por finalidade a
estabilização clínica e funcional, a avaliação e a reabilitação integral da pessoa com perda
transitória de autonomia potencialmente recuperável e que não necessita de cuidados
hospitalares de agudos.
2. A unidade de convalescença destina-se a internamentos com previsibilidade até 30
dias consecutivos por cada admissão.
3. A unidade de convalescença assegura, sob a direcç5o de um médico, designadamente:
a)

Cuidados médicos permanentes;

b)

Cuidados de enfermagem permanentes;

c)

Exames complementares de diagnóstico, laboratoriais e radiológicos;

d)

Prescrição e administraç3o de fármacos;

e)

Cuidados de fisioterapia;

f)

Apoio psicossocial;

g)

Higiene, conforto e alimentação;

h)

Convívio e lazer.

4. A referenciação para a unidade interna de convalescença é feita pela Equipa de
Gestão de Altas do Hospital e o I ngresso é determinado pela Equipa Coordenadora local
prevista no Decreto-Lei n. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2 101/ 2006, de 6 de Junho.
S. As diárias de internamento na unidade interna de convalescença são pagas por diária de
internamento nos termos previstos para os estabelecimentos da Rede Nacional de Cuidados
Continuados I ntegrados.

Cláusula 12 2

Acesso às prestações de saúde
1. 0 Hospital recebe os utentes referenciados pelos Centros de Saúde ou Hospitais do
SNS, quer para tratamento ambulatório, quer para internamento, em idênticas condições
7
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Ê
aos r est ant es hospit ais do Est ado, sem pr ej uízo de a ARS poder t am bém cont r at ar
produção cirúrgica no âm bit o do Sist em a I nt egrado de Gest ão de I nscrit os para Cirurgia
( SI GI C) , ou de out ros program as que venham a ser adopt ados e aos quais o Hospit al t enha
aderido.
2. 0 Hospit al obriga- se a garant ir o acesso às prest ações de saúde, nos t erm os do Est at ut o
do SNS, a t odos os beneficiários do SNS.
3.Para efeit os do núm ero ant erior e da garant ia de universalidade de ut ilização do Hospit al,
são beneficiários do SNS:
a) Os cidadãos port ugueses;
b) Os cidadãos nacionais de Est ados m em bros da União Europeia, nos t erm os das
norm as com unit árias aplicáveis;
c)

Os cidadãos est rangeiros resident es em Port ugal, em condições de reciprocidade;

d) Os cidadãos apát ridas resident es em Port ugal;
e) Os cidadãos est rangeiros m enores em sit uação ilegal regist ados nos t erm os da
Port aria n. 9 995/ 2004, de 9 de Agost o, e do Decret o- Lei n. 2 67/ 2004, de 25 de
Março.
4. 0 Hospit al obriga- se ainda a realizar t odas as prest ações de saúde aos beneficiários do
SNS para que t enham capacidade t écnica, nas áreas e nos m oldes definidos pelo present e
cont rat o, garant indo nest a m edida, a universalidade das prest ações de saúde que cabe ao
SNS assegurar.
S. As t ransferências de doent es para o Hospit al est ão suj eit as a com unicação prévia e a
confirm ação dest e.
6. Sem pre que clinicam ent e j ust ificado, o Hospit al poderá referenciar para os Hospit ais do
SNS os doent es por si at endidos, igualm ent e m ediant e com unicação prévia e confirm ação
dos respect ivos hospit ais, de acordo com as Redes de Referenciação Hospit alar aprovadas e
com as det erm inações em anadas pela ARSN.
7. No acesso às prest ações de saúde, o Hospit al deve respeit ar o princípio da igualdade,
assegur ando aos beneficiár ios o dir eit o de igual acesso, obt enção e ut ilização das
prest ações de saúde realizadas e o direit o de igual part icipação, devendo os ut ent es ser
at endidos segundo um crit ério de prioridade clínica definido em função da necessidade de
prest ações de saúde.
8. 0 Hospit al não dispõe, para os doent es do SNS, dos seguint es serviços: at endim ent o
perm anent e, int ernam ent o m édico, at endim ent o de urgência e hospit al de dia.
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Cláusula 13 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHG
I dentificação dos utentes e terceiros pagadores

1. 0 Hospit al obriga- se a ident ificar os ut ent es do SNS, at ravés do núm ero do cart 5o de
ut ent e ou, subsidiaria m ent e, at ravés de out ro elem ent o de ident ificação que perm it a
com provar a condição de beneficiário do Serviço Nacional de Saúde.
2. 0 Hospit al obriga- se ainda a ident ificar e det erm inar a ent idade responsável pelo
pagam ent o dos serviços prest ados a cada ut ent e, designadam ent e os t erceiros pagadores,
em t odas as sit uações em que est es sej am suscept íveis de ser responsabilizados.
3. 0 Hospit al obriga- se a respeit ar os procedim ent os de ident ificação dos ut ent es e de
t erceiros pagadores que sej am aplicáveis aos est abelecim ent os int egrados na rede
nacional de prest ação de cuidados de saúde.

Cláusula 14 2
Direitos e deveres dos utentes

1. 0 Hospit al obriga- se a t er um a cart a dos direit os e deveres do ut ent e e um m anual de
acolhim ent o, que disponibilizará a t odos os ut ent es e a cuj as regras darão cum prim ent o.
2. 0 Hospit al obriga- se a t er um livro de reclam ações para os ut ent es, bem com o os
form ulários que sej am obrigat órios no cont ext o das act ividades de regulação no sect or da
saúde.
3. 0 Hospit al obriga- se a t er um gabinet e do ut ent e, a quem os ut ent es poderão dirigir as
suas queixas, sugest ões ou reclam ações.
4. A car t a dos dir eit os e dev er es do ut ent e do est abelecim ent o e o m anual de
acolhim ent o deverão ser periodicam ent e revist os, t endo em vist a, designadam ent e, a sua
adequação às orient ações que result em das respost as aos inquérit os de sat isfaç2io.

Cláusula 15 2
Referenciação de utentes

1. 0 Hospit al obriga- se a realizar as prest ações de saúde adequadas ao est ado de saúde
dos ut ent es, podendo referenciá- los para out ras unidades de saúde nos t erm os dos
núm eros seguint es.
9
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2. 0 Hospit al assegur a a r efer enciação de doent es par a out r as unidades de saúde
int egradas no SNS sem pre que a valência m édica em que as prest ações de saúde se
qualificam não se inclua no respect ivo perfil assist encial, de acordo com as redes de
referenciação em vigor.
3. 0 Hospit al assegur a a t r ansfer ência de doent es par a out r as unidades de saúde
int egradas no SNS sem pre que se verifique a inexist ência ou insuficiência de capacidade
t écnica.
4. A avaliação da capacidade t écnica com pr eende os equipam ent os necessár ios à
realização das prest ações de saúde e os recursos hum anos ou m at eriais disponíveis para
dar respost a adequada e em t em po út il à sit uação clínica diagnost icada.
S. Sem prej uízo do dispost o nos núm eros ant eriores, consideram - se j ust ificadas as
referenciações ou t ransferências efect uadas quando o Hospit al:
a) At est e a necessidade de referenciação m ediant e relat ório m édico;
b) Dem onst re a ausência ou a insuficiência de capacidade t écnica;
c) Já t iver prest ado os cuidados de saúde necessários ao doent e que recebeu por
referenciação e a sit uação clínica j ust íficar a redução do nível de especialização
dos cuidados a prest ar ou a prest ação de cuidados cont inuados.
6. Qualquer referenciação ou t ransferência de doent es realizadas fora dos casos previst os
nos núm eros ant eriores será classificada com o indevida.
7. Sem pre que se verifique a t ransferência de ut ent es, devem ser respeit adas as regras
em vigor no SNS.
8. 0 Hospit al est á obrigado a aceit ar os doent es t ransferidos de out ros hospit ais do SNS,
sem pre que aqueles não disponham dos m eios necessários para prest ar os cuidados em
causa e o Hospit al est ej a apt o a prest á- los.

Cláusula 16 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFE
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Qualidade dos serviços
1. No ex er cício da sua act iv idade, o Hospit al fica obr igado a assegur ar elev ados
parâm et ros de qualidade dos serviços de saúde prest ados, quer no que respeit a aos m eios
e processos ut ilizados quer no que respeit a aos result ados.
2. 0 Hospit al fica obrigado, designadam ent e, a:
a) Aderir a um sist em a de gest ão da qualidade, com o ferram ent a fundam ent al da
gest ão da unidade de saúde, com o obj ect ivo de prom over as acções t endent es à
m elhoria cont ínua da qualidade;
10
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b)

implementar, quando a isso solicitado, um programa de monitorização e avaliação
de indicadores de resultados da actividade assistencial;

c)

Cumprir os indicadores de qualidade e eficiência constantes no Anexo 111-A e 13;

d)

Promover, periodicamente, inquéritos de satisfação dos utentes e dos profissionais
nas grandes áreas de actividade;

e)

Aderir/ manter um processo de acreditação que inclua os serviços clínicos, os
serviços de apoio clínico e os serviços administrativos, logísticos e de apoio geral;

f)
3.

Estabelecer normas e procedimentos no âmbito da actividade clínica.

Os processos, programas e sistemas referidos nos números anteriores deverão ser

aprovados pela entidade pública responsável pela fiscalização da qualidade da saúde.
4.

0 Hospital obriga-se a assegurar que quaisquer terceiros que venham a participar no

exercício das actividades que constituem o objecto do contrato-programa, seja a que
título for, dão cumprimento às obrigações inerentes aos padrões e sistema de gestão da
qualidade.

Cláusula 17@ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFE

Avaliação da satisfação dos utentes e dos profíssionais
1.

Como parte integrante da sua política de qualidade, o Hospital obriga-se a promover

periodicamente, inquéritos de satisfação dos utentes e dos profissionais nas grandes áreas de
actividade.
2.

A metodologia dos inquéritos deve respeitar modelos já testados, em Portugal ou no

estrangeiro e deve respeitar as indicações da Organização Mundial da Saúde nesta matéria e ser
aprovada pela entidade pública responsável pela qualidade em saúde.
3.

Os inquéritos deverão ser preparados e realizados por uma entidade independente,

adequadamente credenciada.
4.

Os resultados dos inquéritos devem ser introduzidos num sistema de gestão de base de

dados acessíveis pelos representantes da ARS.
S. Caso os resultados dos inquéritos sejam considerados insatisfatórios relativamente a
qualquer dos aspectos objecto de avaliação, o Hospital obriga-se a identificar as causas
prováveis da insatisfação manifestada e tomar as medidas necessárias à respectiva correcção.

Cláusula 18@

Codificação
1. A produção em internamento e ambulatório deve ser sempre especificada de acordo

com as classificações adoptadas no âmbito do SNS, cabendo à ARS notificar o Hospital das zyxwvutsrqponmlkjihgfedcb
11
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versões de codificação e de agrupamento em vigor.
2.

0 Hospital compromete-se a implementar as versões de codificação e de agrupamento

em vigor, no prazo de um mês a contar da data da notificação prevista no número
anterior.
3.

0 Hospital compromete-se a efectuar a codificaç5o clínica no prazo de um mês a

contar do episódio correspondente.

Cláusula 19? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFE

Sistemas de informação
1. 0 Hospit al obriga-se a est abelecer sist emas de informação adequados ao
desenvolvimento das suas actividades, tendo especialmente em vista:
a)

Optimizar o acolhimento, atendimento e prestação de cuidados aos utentes;

b)

Regist ar de forma exaust iva as act ividades execut adas, quer na vert ent e
assistencial quer nas vertentes económica e financeira;

c)

Permitir a monitorização e a fiscalização relativamente ao cumprimento das
obrigações contratuais estabelecidas;

d)

Garant ir a exist ência e o perfeit o funcionament o de t odos os element os
necessários às comunicações informáticas automatizadas entre os sistemas de
informação do Hospital e o Ministério da Saúde;

o

e)

Garantir a sua configuração de acordo com os conteúdos normalizados;

f)

Garantir a existência de um sistema de contabilidade interna segundo as regras em
vigor;

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
g) Garantir o controlo eficaz de qualquer alteração, seja esta a pedido ou devida a
medidas correctivas ou preventivas, tanto a nível aplicacional como de infraestruturas, devendo assegurar o seu correcto planeamento e os respectivos riscos.
2. 0 Hospital obriga-se a fornecer à ARS a informação que neste âmbito lhe for solicitada.
3. A ARS tem o direito de auditar todos e quaisquer aspectos relacionados com os
sistemas de informação, designadamente a estrutura e o conteúdo dos meios técnicos e
informáticos utilizados e os procedimentos envolvidos na recolha, registo, tratamento e
transmissão de informação, tendo em vista verificar a veracidade, consistência e
fiabilidade da informação registada e transmitida.
4. Para efeitos da presente Cláusula, pode o Hospital solicitar à ARS que diligencie, junto
da entidade do Ministério da Saúde responsável, o acesso à Rede de informação da Saúde
(RI S).
12
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S. 0 Hospit al pode, para m elhor execut ar as obrigações a que est á adst rit o, nos t erm os do
present e Cont rat o, designadam ent e da verificação da correct a ident ificação dos ut ent es e

pode, m ediant e a devida aut orização pela
t erceiros pagadores, previst a na Cláusula 13. 2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQP
,

Com issão de Dados Pessoais, em observância do dispost o na Lei n. 2 68/ 97, de 26 de
Out ubro, aceder à base de dados do cart ão de ut ent e.
6. 0 Hospit al obriga- se a ut ilizar os sist em as de inform ação da 'Consult a a Tem po e Horas'
( ALERT Pl) , única form a de poder receber doent es do SNS para a consult a ext erna, bem
com o do 'SI GI C' ( para t odos os doent es do SNS a quem sej a propost a um a int ervenção
cirúrgica) , sem os quais est es act os não poderão ser fact urados à ARSN.

o

Cláusula 20 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIH
Equipamentos e Sistemas Médicos
1. 0 Hospit al dev e assegur ar a ex ist ência de equipam ent os e sist em as m édicos
suficient es, adequados, act ualizados e em boas condições de ut ilização par a dar
cum prim ent o à produção cont rat ada e aos parâm et ros de qualidade exigidos.

2. São considerados equipam ent os e sist em as m édicos suficient es os necessários para zyxwvutsrqponmlkjihg
dar
cum prim ent o à produção cont rat ada e aos parâm et ros de qualidade exigidos.
3. 0 Hospit al fica responsável pelo financiam ent o das operações pelas quais adquire a
t it ularidade ou o uso dos equipam ent os e sist em as m édicos, bem com o por t odos os
cust os inerent es à respect iva ut ilização, m anut enção e renovaç3o.
4. 0 Hospit al é responsável por acom panhar a inst alação e pelo com issionam ent o de
t odos os equipam ent os e sist em as m édicos, incluindo a elaboração e com pilação de
m anuais de oper ação e de ser v iço dos equipam ent os m édicos e a for m ação dos
ut ilizadores na operação dos equipam ent os.
S. 0 Hospit al obriga- se ainda a organizar e m ant er um plano de equipam ent os e sist em as
m édicos, do qual const ará, obrigat oriam ent e e no m ínim o:
a) Um a list agem exaust iva, sob a form a de invent ário, de t odos os equipam ent os e
sist em as m édicos afect os ao est abelecim ent o hospit alar, organizado em fichas por
sala ou ár ea, com ident ificação de fabr icant e, m odelo, núm er o de sér ie e
especificações t écnicas e/ ou funcionais;
b) Plano de renovação de equipam ent os e sist em as m édicos;
c) Planos de m anut enção prevent iva dos equipam ent os e sist em as m édicos.

13
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6. 0 plano de equipam ent os e sist em as m édicos deve ser subm et ido à apreciação da
ARS.
7. A ARS poderá propor alt erações ao plano de equipam ent os e sist em as m édicos, no
prazo de 15 dias út eis a cont ar da dat a da sua apresent ação pelo Hospit al.
8. 0 Hospit al apenas poder á r ecusar a incor por ação das pr opost as de alt er ações
apresent adas pela ARS nos t erm os dos núm eros ant eriores, em casos devidam ent e
fundam ent ados.
9. 0 Hospit al obriga- se ainda a cum prir o plano de renovação de equipam ent os gerais e
de equipam ent os e sist em as m édicos que venha a ser aprovado.

Cláusula 21 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLK
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Manutenção de equiparnentos

1. Com pet e ao Hospit al assegurar a gest ão e operação da m anut enção dos equipam ent os
m édicos a inst alar no est abelecim ent o, t endo em vist a:
a) Garant ir a int egridade dos equipam ent os e sist em as m édicos;
b) Elim inar os riscos de ocorrência de falhas que ponham em causa a segurança dos
doent es e pessoal;
c)

Perm it ir o desenvolvim ent o, em condições norm ais, da act ividade de prest ação de
cuidados de saúde.

2. Par a efeit os do núm er o ant er ior , o Hospit al dev e assegur ar um sist em a de
m anut enção, prevent iva e curat iva, cobrindo t odos os equipam ent os m édicos.
3. Todas as ent idades operadoras da m anut enção dos equipam ent os m édicos ao abrigo
do present e Cont rat o deverão ser cert ificadas quant o à qualidade de acordo com a Norm a
I S09001 e suas act ualizações.

Cláusula 22@
Regras gerais sobre contratação de terceiros

1. Excepcionalm ent e o Hospit al pode recorrer à prest ação de serviços por t erceiras ent idades
para a realização de prest ações de saúde obj ect o do present e cont rat o- program a, m ediant e
subcont rat ação, desde que sej a aut orizada pela ARS.
2. 0 Hospit al, nos subcont rat os a celebrar com t erceiros, deve assegurar que:
a) Todos os profissionais que prest em serviço ao abrigo dos subcont rat os possuem as
14
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qualificações e as com pet ências adequadas à act ividade que se propõem desenvolver;
b) A ent idade subcont rat ada est á devidam ent e habilit ada para o exercício da sua
act ividade;
c) A ent idade subcont rat ada possui um adequado sist em a de m onit orização e avaliação de
desem penho, coerent e com o est abelecido no present e cont rat o- program a, nos
m esm os t erm os exigidos para a prest ação feit a direct am ent e pelo Hospit al.
3. As ent idades t erceiras que venham a ser subcont rat adas devem dispor, quando exigível de,
ou aderir a, um sist em a de acredit ação ou de cert ificação da qualidade com reconhecim ent o,
nacional ou int ernacional, at é à dat a do início da execução dos respect ivos cont rat os.

Cláusula 23 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGF
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Remuneração pela produção contratada
1. Com o cont rapart ida pela produção base cont rat ada, o Hospit al, no ano 2015, receberá o
valor de £28.784.524,70.
2. As at ividades do Hospit al são rem uneradas em função da valorização dos act os e serviços
efect ivam ent e prest ados, t endo por base a t abela de preços const ant e do Anexo 1 ao present e
cont rat o- program a.
3. A produção do int ernam ent o e do am bulat ório m édico e cirúrgico, classificado em GDH, é
aj ust ada pelos índices de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
case-mix const ant es do Anexo 1 ao present e cont rat o- program a.
4. A rem uneração e pagam ent o da produção cont rat ada regem - se por Circular Norm at iva a
publicar pela Adm inist ração Cent ral do Sist em a de Saúde.

Cláusula 24 2

Sistema integrado de gestão de inscritos para cirurgia
0 Hospit al obriga- se a assegurar a ut ilização do sist em a int egrado de gest ão de inscrit os
para cirurgia ( SI GI C) nos t erm os da regulam ent ação aplicável no âm bit o do SNS e do
dispost o no present e cont rat o- program a, bem com o no Anexo I V ao m esm o.

Cláusula 25§

Consulta a Tempo e Horas
0 Hospit al obriga- se a assegurar a ut ilização do sist em a int egrado de gest 3o de inscrit os
15
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para consulta externa (Consulta a Tempo e Horas), através da aplicação ALERT Pl, nos
termos da regulamentação aplicável no âmbito do SNS e do disposto no presente
contrato-programa, nomeadamente com o cumprimento dos Tempos Máximos de
Resposta Garantidos, fixados superiormente.

Cláusula 26 0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFE
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Custos fixos e produção marginal
1.

Não há lugar a qualquer pagamento caso as unidades realizadas sejam inferiores a 50%

do volume contratado, por linha de produção.
2. Quando o volume de produção realizada for superior ao volume contratado não há lugar
ao seu pagamento.

Clausula 27@

I ncentivos lnstitucionais
No âmbito do presente contrato há lugar à atribuição de incentivos institucionais, no valor
máximo de 1.514.974,98C, em função do cumprimento de objetivos de qualidade e eficiência
previsto nos termos do Anexo 111-A.

Cláusula 28 2

Pagamentos
1.

0 Hospital receberá, mensalmente, a título de adiantamento, por conta dos pagamentos a

efectuar, a importância de £2.271.280,48, que será objeto de acerto de contas com a facturação
emitida pelo Hospital e conferida pela ARSN.
2.

Sem prejuízo do envio futuro de facturas, o Hospital deverá enviar recibos dos valores

correspondentes aos adiantamentos, com a descrição dos actos, serviços e cuidados prestados,
identificados por utente, que não podem conter dados sobre diagnóstico ou que permitam uma
violação da intimidade da vida privada do doente.

Cláusula 29@

Alteração das circunstâncias
Em caso de desactualização das metas definidas no presente contrato pela alteração anormal e
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consequênci as der i vadas daquel a al t er ação, as par t es cont r at ant es assumem o compr omi sso de
r ever os r ef er i dos t er mos.

Cl áusul a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
30~
Taxas moder ador as

1. 0 Hospi t al t er á di r ei t o a r et er a t ot al i dade das r ecei t as cor r espondent es à cobr ança
das t axas moder ador as, devendo r epor t ar à ARSN o val or cor r espondent e aquando do
acer t o de cont as.

2. 0 mont ant e da r ecei t a cor r espondent e à cobr ança das t axas moder ador as ser á
subt r aí do à r emuner ação anual do Hospi t al .

Cl áusul a 31zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2
Acompanhament o da execução do cont r at o

1. À ARS compet e segui r a execução do pr esent e cont r at o- pr ogr ama, at r avés dum
acompanhament o pr esenci al per i ódi co, assent e num si st ema de i nf or mação i nt egr ado e dos
document os consi der ados necessár i os e apr opr i ados, bem como r eal i zar audi t or i as
cí cl i cas.

2. A ARS col abor ar á com o Hospi t al par a uma cor r ect a ar t i cul ação, ef i caz e mul t i f unci onal ,
com as r est ant es uni dades de saúde do SNS.

3. A ARS acompanhar á a execução do cont r at o- pr ogr ama, at r avés duma moni t or i zação
t r ansver sal , em especi al na ver t ent e económi co- f i nancei r a, baseada no acesso e ar qui vo de
dados, i nf or mações e document os que consi der e necessár i os e apr opr i ados, bem cor no de
audi t or i as per i ódi cas.
4. Podem ai nda ser r eal i zadas audi t or i as cl í ni cas pel as ent i dades compet ent es do
Mi ni st ér i o da Saúde.

Cl áusul a 32 2
Nor mas apl i cávei s

1. 0 cont r at o- pr ogr a ma r ege- se pel a l ei por t uguesa.
2.

Em t udo o que não est i ver especi al ment e r egul ado, ao cont r at o- pr ogr ama apl i cam- se

as nor mas l egai s e r egul ament ar es apl i cávei s, desi gnadament e a Lei de Bases da Saúde e a
l ei de Gest ão Hospi t al ar .
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Cel ebr ado aos

27 di as do mês de j unho de 2016

PRI MEI RO OUTORGANTE
Admi ni st r ação Regi onal

d

o Nor t e, I P

h zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFED
do C. D.
PreszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~ d~ ~ n-',e

a

SEGUNDO OUTORGANTE
0 Hospi t al da Pr el ada, o D f z,yxwvutsrqiponmlkjingos
hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Br aga da Cr uz

o
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ANEXO 1

PRODUÇÃO CONTRATADA E REMUNERAÇÃO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO

Doentes equivalentes

Hospit al da Prelada

Preço

Quant idade
Valor ( euros)
lcm zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

%

Ng

unit ário

1. Consult as Ext ernas
Prim eiras Consult as

66,96

29.600

1.982.016,00

Consult as Médidas Subsequent es

66,96

58.000

3.883.680,00

5.865.696,00

Remuneração Tot alda Consult as
2. lnternamento
Doent es Saídos

o

GDH Médicos

0,9855

497

99,31%

2.285,00

500

1.118.164,81

GDH Cirúrgicos

Q9855

4.923

99,31%

2.285,00

4.957

11.085.485,90

205,1

6.000

Dias de lnternamento de Doentes Crónicos
Doent es de Medicina Física e Reabilit ação

Remuneração Total do lntemamento

1.230.600,00

13.434.250,70

3. Episódiso de GDH de Am bulat ório
GDH Cirurgicos
Valor da Produção
I ncent ivos I nst it ucionais
Valor Tot al do Cont rat o

0,6918

2.285,00

6.000

9.484.578,00
28.784.524,70
1514974,98
30.299.499,69
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ANEXO 111 - A

OBJECTIVOS DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJ
Pesos Rel at í vos

Obj et i vos Qual i dade e Ef i ci énci a

Met a

Pr evenção e Cont r ol o da l nf eção e de Resi st ênci as aos Ant i r ncr obi anos

20, 00

100, 00

Per cent agem de ci r ur gi as r eal i zadas em ani bul at ór i o no t ot al de ci r ur gi as pr ogr an-adas ( GDH) par a pr ocedi ni eni os ambul at or i závei s ( %)

20, 00

75%

20, 00

2: 95%

Per cent agem de doenl es sai dos com dur aÇão de i nt er nar r ent o aci ma do f i mi ar i máxi mo ( %)

20, 00

51%

Per cent agem de r ei nt er nament os er n 30 di as ( %)

20, 00

51, 5%

Taxa de r egi st o de ut i l i zação da " Li st a de Ver gi cação de Segur ança Gr úr gI ca' - ci r ur gi a segur a

ANEXO 111 — B
DESCRI ÇÃO DOS INDICADORES INCLUIDOS NOS OBJECTIVOS DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA
Pr " ~ P. £obt r ol o da I nf ei t i ; ão e de: gi ! sl st ênci as aos Ar i l ! L~obi ar t os
Tépo de Ind.cador

Obre~ CP 2015

E- . 1. dade Gesl . i a

Ti po de f al hs

Quai , dade de S. Nç o

Per i odo apl i cável

Obj ect i vo

Dewr i çào do I ndi cador

Cl áuml .

o

CP

Hot i p( al

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLK
AM2015

Pr a~ç ão o cont r o) c, das i nf wÇOes r el aci onaci as cDm os cui dados de s aüdo o pr ~Çào da r es i s t ênc i a ws ent i mi c mbi ama

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQ

I ndi cador wmpósi t o q
5— l ~ o desempenho em 4 domi ni os I ndi cador r ei al i m à Staphyfococcus aureus r esi st wt e â mMi ci l i na ( MRSA) ; Vi gi l àmi a
Nosocomi al da Conent " e anguf r t ea ( I NCS) . e " H, gi enzação das Mãos" a Consunt o Hospi t al ar de Car baper emos por DDD

Cont r at o- Pmgr ama 2015 - Hos pi t a] da Pr i 34ada Cl âusul a
27 ' ( An ... I I l - A)

Fr equénci a de
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Anual
moni t or i zaçâo

Uni dade d* medi da

Font e dos da dos/ Bago da
moni t or i z aÇão

Oi ver sa, wmoant e a nat umza dos
s ubi ndi c adom

Pl ams de., : ct Nda d- da8 CCí , Rel at ôdo da Emi ogi a
Hospr i al ar R . t ór i o do esbudo de Pr evel ér i ci a, i nf omaçào do
c ons umo de oi u~ al ooi Sl i c i as pam dmi nf ~o das mâo
d. d. aào à. Pní t i . . d. H. 9. ni . ç ã. d—Ni ão. , con. . . .
h. . P. t . I . , de . " - P. . ~«

zyxwvutsrqponmlkjihgfedc

Responsà vel pel a

I nst i t ui ção I ARS

. oni t or i zaçào

no f i nal de ci i i da ano

Pr azo Ent r ega Repof l i ng
Or gào r i wal i zador

Obs er v aç ões

infeÇâo
C ARS/ Gmpo
de Cocr der i ai ; j i c, Regi onal de Pr e—çÍ l i o e
of f i mi o da

o de Resi sl Onci as ms Ar di mi cmbi ams

Fór mul a
Val or de Ref er i l i nci a
Vai . , da Bam

A eet r ut ur a dos i r di cador es const a de doc anexo
er i ável , em f unçao da nat um= dos sub- d, cadami s
Reoi i mçbes al i uí r i çadas am 2014 e as Boas Pr âf i cas
I nt er naci on—

Tr at a- se de um i ndi cador comp6si t o que abmnge di voni os sub- obI et i ms i nscnl os em 4 di mensões, cuj a mni t onzação õ apoi ada pel o Gmpo de
Coor der i açào Reg, onal de Pr ownção e Cor dml o da l n§&ção o de Res , s t énc i a ms Ant i mi c mNams

Vanáv ei s

Def n, ç âo

vàri-

Ver f i ch. anem

Font e I nf omaç âol Si

Uni dade de medi d.
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Contrato-Programa 2015
zyxwvutsrqponmlkjihgfedc
zyxwvutsrqponmlkjihgf

Hospital da Prelada zyxwvutsrqponmlkjihgf

ANEXO 11

EF
ACFS, , "
Gondomar

Mai a/ Val ongo

Povoa / Vi l a Cor i de

Por t o Oci dent al

Por t o Or i ent al

Gai a

Gai a / Espi nho

M 1 A,
kEN+R05' zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~ ÊS' A' úDE

t . CS Gondomar + Foz do Sousa

CS Ri o Ti nt o + S. Pedr o da Cova
CS Vai ongo + Er mesi nde
CS Mai a + Águas Sant as
CS Cast el o da Mai a
CS Póvoa de Vár zi m
CS Vi l a do Conde + Modi vas
CS Addoar
CS Foz do Dour o + Car val hosa
CS S. João
CS Bonf i m + Bat al ha - Uni d. Bat al ha
CS Bonf i m + Bat al ha - Uni d. Bonf i m
CS Campanhã
CS Par anhos/ Val e For moso
CS Bar ão do Cor vo
CS Ol i vei r a do Dour o + Soar es dos Rei s
CS Ar cozei o + Boa Nova
CS Car val hos
CS Espi nho zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o
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Contrato-Programa 2015
zyxwvutsrqponmlkjihgfedc
zyxwvutsrqponmlkjihg
Hospital da Prelada

,.z
a
T.p. di, 1.d.,ad.,

0.aidad. clii ..Nço

Tipo de falha

Dexrição do Indicador:

Hoslidal

Periodo aplicável

Am 2015

Indicador qu.ril expmssa a Po wtagem de spisódios de ambulatôno m total de episódios de ambulatório o internarriento programados, para procedimontoa
cimrgicos ido ificados pala CNDCA wmo meús ftequent~orite realizadois em embulatóno. ocorddos m Pr~ em nâi,se

Contrâo-Pmgmma 2015 - í-lo p ai da Prelada Clâusula
27-(An.x,.,,,I-A)

Ciàu-ia CP

Unidade de medida

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVU
% (uma casa dêcimal)

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Font dos dados/ Baw da
Merisal
monitorizaÇâo
c<

Responsàvel pela
monitorizaçào

Imild.,ç3o 1 ARS

Pmzo EniretIa R.p.,t,ng

Dia 20 do mês n ~ 1

Orgão fimalizador

ARS

ObwNações

Enl.dadê G.SIOM

Incentivar a actividade cbmrgica de ambulatório.

Objeclivo

Frequén
Mon, f . ia de
rizaçâo
c

aplac
Obje,~ contreito—programa 2015

Fórmula

Base de Dados Nacional de GDH
(Total de episódios de embtOatório, wm pfocedimoffios
ciffilgfcos ambidatorizáwis 1 Total de episódios de
Internamento o de ambulatório, wm procedirrientos
cIrúrgicos ambuiModzâ ~ is ) X 1 DO

zyxwvutsrqponmlk

Valor de Referéncia (Meta ~

Valor de bam

Contrato-Prollrama 2015 - Hosp0.1 da Prelada Cláusula
27 - ( Amxo 111-A)

valor histónco da Instituição (opcional)

Este indicador ê lomecido pela ACSS e calculado a partir dos episódios codificados o agmpados em GDH, enmados pelos hospKais o que comt.m n.
base de
nacionaJ de GDH da ACSS (DPS)
São considefados
d&dos
as vaiores wumuiados
São reti,ados os episódios mm mems de 24 horm conside~s invâiidos pam fáctumçâo (episódios com menos de 24 hom, sem pmço de ambulatóm a
com destim após alta diferente de morto ou alta contm parwer mêdica)
Sào considerados os episódios (de GDH médicos o cirúrgicos) c~ os piocedirmintos eiigims presentes, m tabela em mexo

o
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li. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Contrato-Programa 2015
Hospi t al da Pr el ada
4Pr ocedi r nent os consi der ados par a o cal cul o i ndi cador % Ci r . de ambul at ór i o CP 2015

Códi go
Desi gnação
B026
A RTROSODRA DO JOELHD
806
0(CISA0 DE CARTLAGEM SEMIL~R DO JOELHC)
231
E)CrRA0CAO C~CA DE DENTE
2311
DffRACCAO DE RA L! RESCUAL
2319
E(TRA0CAO CIPURGICA DF ~ NCOP
131
~CCAO INTRACAP5~ DO CFIJSTAINO
1311
D(TRA0CAO ~CAPSLIAR DO CMSTALINO POR VA TEM^I INFERJOR
1319
DCTRAO:AO ~CAPSILAR DO CFJSTALNO, NCOP
132
~Cr-AO DzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~ TRACAPSULAR DO CRISTAI.NO POR TECNCA LrF-AR
133
D(TRAOC.~CAPS CR!SSTALINO POR TECIN.ASPIRSIMPLES (E ~CAO
134
DzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~ TRAOCAO DCTRACAPSLILAR DO CRISTALINO POR TECNr-A DE FRAG~ACA
1341
FAODBUSFCACAO E ASPIRAC&O DE CATARATA
FAODFRAGKU ~ rACAO ~MCA E ASPRACAO DE CATARATA POR VIA POSTER
1342
1343
FAODFRAGWWACAO MECANICA E OUTRA ASPPACAO DE CATARATA
135
EXTRACCAO DCTRAC.APSULAR DO CFdSTALND NCCP
~CCAO E›CIRACAPSULAR DO CRISTALINO POR VbN TEMPORAL NRERIOR
1351
D(TRACODES DCWCAPSLJLARES DO CRISTALIN0 NODP
1359

o

~OCAODECATARATA NOCIP
DISICISÃO DE ~RAW SECUNDARIA (~ DE CATARATA)
EXCISAO DE MEMBRANk S8CLINGARIA [POS CATARATA]
FRAG~ACAO MECANICA CF ~UN SED~RIA (0~ DE CATARATA
DÇTRACCAO DE CATARATA NCOP
~RACAO UNIATERAL CE ~ rr,~L, NOCIP
FffARACAO UNLATERAL DE HERNIA W~L. SOE
REPARACAO UNLATERAL DE HERNIA INGILIII,IAL DIRECTA, ABERTA OU NICOP
FEPARACAO~TEFIAL HERNA ~L ÍNDIRECTA. ABERTA CUNCOP
REJ ~ A R LINLA T HERNIA ING ~A CIE~1PROTESF A ~A OU NCOP
REPAR UNLAT HERNA W, N~A rJEr«ERTIPROTESF, A BERTA/NCOP
REPARACAOUNLATERAL DEHERNA NGUINAL ODIVENXERTOOUPROTESE
ffi'iARACA0E1LATERAL DEt-ERNA WÍLIINAL. NCOP

136

1364
1365

1366
1369
530
5300
5301
5302
5303

5304
5305

Desí gnação

Códi go

OPERACCES NUMMUSCUL 0 DCrRAOCLA-AR ENVOLVENDOSUk DESINSffICAOTEMFORARIA
RECLOO DE LM MUSCUI.O ~OCLJL-AR
AVANCO DE LM M~O OCrRAOCLJLAR
RESSECCA 0 DE LM M f;n tC, E(TRA OCLLA R
CPERAOOES UZCLLO EXI1RACCILA-A R BW OLV ENW 51 DES11,ISERCAO TEMFORA R
OPERACOES WM MUSCULO IDCTRAOCULAR NOOP
~S DE ALONGAMENTO DE LM L~O ~MLAR
TECW-AS DE UCLWA~0 DE IM MUSCULO W'RACICULAR
~COES NLM MUSCULO IDM ~ À~R NCOP
CP 2- MUSC DM ~ AOCLJL 6WOLV DESINSERCAO TBP GLOBO UWDM OLHOS
CPERACOES EM DOr. OU MAIS ~OS WPA~Fes A LM OU AWOS OLHOS
TRANSPOSCAO DE ~OS ~OCLLARES
FEV ISAO DE CIRURGA DE K~O EXTRAOCLIAR
FEPARACAO DE LESAO DE UZCLILO DCrRAOCLJLAR
OPERACOES NOS TENDOES E ~OS WRAOCLJLAFES NODP
FUIARACOES E OPERACOES PLASTCAS NO MARJZ
SUTURA DE LACERACA0 DO MARZ
ENCERRAMENTO DE FETLJLA NASAL
FeCONSTRLCAO TOTAL DO UARE

151
1511
1513
1519

152
1521

1522
1529
153

154
155
156
157
159

218
2181
2182
2183

2184

REVISA0DEF~STA,
F~STA PARA A~O
R~STIA LMTADA
RINOPLASTIA NCOP
SEPTOPILASTIAS NCOP
REPARACOES E O~COES R-ASTr-AS NO NARIZ NCOP
EXCISA0 LOCAL DE LESAO Dk MAMA

2185
2186
2187
2188
2189
8521

4943
4944
4945
4946

CAUTERIZACA0DEFEMORROÍDES
DESTRUICÃO DE HEM0~ POR CROTERA PIA
LAOLEACAO DE

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
531
0(015A0DEI-ENIORPOCES

o

1512

REPARACAO BLATERAL DEI -1ERNIA INSUINAL. NAOES~rADA
5310
EXCr.AO DE QUISTO OU SINIUS PILONIDAL
8621
FEIARACAO BLATEPAL DE ~LA NGLINAL DMWA, ABMrA OU NODP
5311
CF«~O
640
REPARACAOBL-ATERAL DE~ INGILIMIL r~A. ABERTA OUNCOP
5312
FASCIWT~S DA MAO NODP
8235
REPARBILATHORNIAS W UNM DIRECTEOUTRA NDIR ABERTA OU NCOP
5313
LBERTACAO DO TLNB- CAWM
0443
REPAREILATHERNIA INGDRECTA CIENXOU PR=E ABERTA OILINCOP
5314
ORQUID8C7CINtA ~TERAL
623
RIPAREILATHORNIA W. r O~A CIENX OUPROTESE, ABERTAINCOP
5315
ORC~OMIA BLATERAL
624
REFA R BL-AT ~ W, UVA DIRECT 0~ M OFROTESE A BEFT1~
5316
REMOCAO DEAMBOS OS TESTrLLOS NO NESNO TE?oMOFERATORK)
6241
FIEPARACAO DE ffl IA ~L BLATERAL OOM BNERTO OU PROTESE NC
5317
REMOCAO DETESTCULO REMINNESCENUE OkJ SOLITARIO
6242
Fri-A RACAO UNI-ATERAL DE HERNA ~ L (CRURAL)
532
OROL~A
625
~RACAO Ut4LATERAL DE HUM FE~L COM E?~OOU PRarESE
5321
VASECTCMK E LA~CAO DO CAfJAL DEFERENTE
637
REFA RACOkO UNLATERAL DE HERNIA FB~ L, NCOP
5329
INTERVENrAO FYESTERLIZACAO M&SCULNk. MESPECWr-ADA 0^ MODO
6370
~RACAO BILATERAI. DEHERNIA ~L (~L)
533
LAQUEOkCAO DO CANAL DEFERENTE
6371
FEPA RACA 0 SIATERAL DE 1 ffl bk FEMDRAL OOM 0~ OU PROTESE
5331
LAOLEACOkO DO COFCAO ESPERMATIDO
6372
~FRAFLA FE~L BLATERAL
5339
VASECTOMA
6373
REPARACAO DE--HERNIA LMLrAL
534
7751
CALECTOM OSSEA CX»~.TI3C.MOLES E OSTEOTOM DO 1 METATAF;50
REF,ARACAO ~ LMLr-AL COM ~0 OU PROTESF ABERTAiNCDP
5341
CALECrCMLA OSSEA COM CORRECCAO DOS TECCOS MOLES E ARTRODESE
7752
REPARACAO LAPARDSCOPr-A DE HERNA LMLCAL COMEWBI.ZTO OU PROT
5342
CokLECTOMAS Cr5SEAS COM COWWCAO DOS TW.0OS MOLES NDDP
7753
REPARACAO LAPARDSCOPCA DE HORNIA ~LrAL. NCOP
5343
EXCISAO OU ODRS4E~ DE JOANErE
7754
FffARACAO DEt-ERNA LrMLCAL, NIAO CLASSIFICAVEL EMOUTRA PARTE
5349
REPARACAO DE DEDO DO PE EM MARTELO
7756
FEPARACAO DE HERNA
539
REPARgkCAO DE DEDO DO PE EM GARRA
7757
Dialaçào e curetagem do útero, NCOP zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
6902 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIH
-6909
EXCSAQ FLISAO E REPARACAO OSSEA DE =S DOS PES. NMP
7758
LAQLFACAO E STRIPPING DE VEIA S VARCOSA S DOS MEMBROS WERIORES
3859
r-ALECTONIAS MRFAS DE LOCALIZACAO NOOP
7759
AMÍGDALECTOMIA ~ADENDOECTOMIA)
282
REMOCAO DE DWWffWOS IMPLANTADOS NOS OSSOS
786
AMÍGDkLECTOW ODM ADB~OUA
283
REMOCAO DE DISPOSITIVO M-LANTADC) EM OSSO NIAO ESPE~O
7860
ADEND=ONIA SBAA~LECTOMLA
286
REMICCA0 DISPDSff M-LANT ~TICJ-AVrJTCRAX (ODSTEI-AS/ESTUWI
7861
~TONIA COM INSERCAO DE TLEO
2001
REMOCAO DE ~nwo MILANTADO NO MM
7862
CESTRUICAO OU OCLUSAO ENDOSCOPICA BLATERAL DAS TRONIPAS DE FALCP
662
RBADr - AO DE ~FrNO M-LANTADC) NO RADO E CLIBrrO
7863
LA~CAO ENCOSCOPCA BLATERAL E ESMAGAMENTO DE TROWA
6621
REMOCAO DE M-OSnWO LfLANTADO NC) CARPO E METACARPO
7864
LACLEACAO SICOSCOPICA BILATERAL E SEOCAO DE TRD~S
6622
REMOCAO DE DISPOSrrIVO LfUNTADO NO ~
7865
CESTRUCAO OU OCLUSAO ENDOSCOPICAS BLATEPAS TF~5 FALOP NOCIP
6629
REMXAO DE DI SPOSI TI VO M-LANrADO Nok RDTULA
7866
AÇ,lub DE DIAGNOSTICO NOS U.SCILOS E TENDOES WrRA0CULARES
' 150
REMOCAO DE DISPI M-LANTADC) NA TBL4, E PEROME0
'7867
B)OPSIA DEMUSO.LOOUTENDAOEXTRAOCLLAR
1 501
REMOCAO DE ~ITIVO M-LANTADO NO TARSO E WrATARSO
'7868
1
ACTOS DEDAGNOSTICONOS MUSCLILOSETE~E)CrRACO.11-AFES NCOP
509
REMOCAO DE Dr.FOSnWO LFLANTADO OA OSSO DE LOCALIZACAO NODP
'
7869
EXCISAO DE LESAO DE TECICCi MDLE NODP
'8339
Abortarriento cirúrgico
6901 6951
Fistula ou Fissura anal
4973 - 4979
REPARACAO DE I ,~
~RIA POR STFESS, NCW
'5979
ffiTEROSCOPLA
'6812
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Contrato-Programa 2015
zyxwvutsrqponmlkjihgfedc
zyxwvutsrqponmlkjih
Hospital da Prelada

9 K— .

.w

75; f-

Ob, o, 1— c oni f at o p~ma 2015
1-1ospi(.1
Fn(idade Ges[ora
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T,po d. I nd. cad. 1

Qual i dade de s e" ç o

Ti po de f al ha

Obj ect i vo

Dewr i çào do I ndi cador

Clàuwla CP

Per i odo apl i càvei

CI . , . r t . , ad,i..çà. da " Li t . d. V. , W. . oçâ. d. Sg. , . nça Or ü, gi , . «.
I ndi cador que expmssa a pomwt agem de i r d~nç ões c i mr gwas mm r egi s l o de ' Li st a de Ver i f i caçáo de Segumnça Ci r úr gi ca" , m t ot al de i nt e" nç 6"

crurg,cas
Cont r at o- l onogr ama2015- 1- 10 pi al daPr el ada Cl âusul a
27 Anei : tl l l . A)

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
% ( uma case dèci mal )
Uni dade de medi da
Font . dos dadosf Ba m dà
moni t or i z aç ão

Fr . quênci a de
môni t ar i zação

Res pons i v ,el pel a
moni t or i zaÇão

l n. I . t u, çá. I ARS

Pmz o Ent r ega Repor t i ng

Di a 20 do mès n+ 1

Or gâo r i xal i zador

ARS

Obsei vaçf I es

Var i ávei s
Ci mr gi as com r egi st o de
" Li m de Ver i f i caçâo de
Segur ança Ci r úr gi ca"

Aric, 2015

si SIGIC

( Wde c mr gi as com mgi st o de ' Li st a de Venf i cação de
Segur ança Ci r ür gi ca' 1 Tot al de Or ur gi as) X 100

Fór mul a

Val or de Ref er ênci a ( Met a)

Cont r at o- Pr ogr ama 2015 - Hospi t al da Pr el ada Cl âusul a
27 - ( Anex o 111-A)

val or hi st ónco da I na[ i t ui çi l o ( opci onal )

Vai o, de bam

Consi dem- se r egi st o de «Usl a de Vedf i caçào de Segur ança Ci r úr gi ca" , o p~nchi ment o. de t odos os campos da l i st a de ~f i cação de segur ança ci r ür gi ca

Def ~

Font e l nf omaç ào/ 51

Cr ur gi as cuj a 1i st a de Vwf i c aç ão de Segur anÇa
Ci r úr gi ca" , t enha si do r egi st ada no Si da i n5t i t i Áçâo ou
PDS ( PI . t al ar i ma d. Dados da Saúdo)

si SGIC

Uni dade de r nedi da

de ci . , 9, »

Um ou mai s a[ca opwat ór i oa com a i r i esmo obj et i w
t empêLOi co e ou di agnÔst i co, mal i zado( s) por ci mr gi â ~ ( ôes)
w sal a oper Móne, na meama sessi l o. sob anest esu.
ger al . l ocomegi onal ou l ocal , mm ou som pr wença de
ar t est esni t a

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB
r ? d. ci nur gi ai s

Ci mr gi as

si SIGIC

í Ci dí ( Di s) coro dur80o
st de lnterna«mnto adnia do lin-Jar rç4jdmo
1iIerCent3V zyxw
7. - ' 4 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~ . JL
r-s~

Ti po de I nd, cador

Obje,ci.,c, Cor i l r ai o- pr i : i gr ar r a 2015

Ent i dade Gest or a

Ti po Óie f . l ha

Qual i dade de Ser . Aço

Per i odo apl i càvel

Obj ect i vo

Dewr i ção do I ndi cador

MSP.I.1

Am 2015

Moni t or i z aÇâo do t empo de l nt er nament o.
I ndi cador que exome, em wl or por , ent ual , o n- de epi sõdi os de I nt emamenko com per i udo de i nt emar ment o super i or m l i mi ar mái xi m do GDH do
epl sôdi o, m t ot al de opi sõdi as i nt emmer i t o

Cl àuwl a CP

Cont r at o- Pmgr ama 2015 - Ho pi ai da Pr e#ada Cl áusul a
27 - ( An. 5x o ,,,-A)

Fmq.# nç. a de
moni I or i zaçâo

Mwe.l

Responsâvel pel a
moni t . , . Z. Çâo

I nst i t ui çâo 1 ARS

Pmz o Ent r ega Repor t i ng

Di a 20 do mós n+ 1

Or gâo r i wal i zador

ARS 1 ACSS

Uni dade de medi da

Font e dos da doW Base da
mani t or i z aç ão
Fóf mul a

Val or de Ref ef énci a ( Met a)

Val or de bam

% ~t ; c as as dêc i mai s )

Ba, i s dados r . . . nal de GD11
( Tot al de DS &t > 1 max 1 Tot al de DS, m p~o erri
nâ, i . . ) x 100

Acor da Modi f i cat i w 2015 - Hospr I al da Pmi ado Ci âusul a
27 - ( Amx o lIl-A)

~r hi st ór i co da l nst i t ui Ção ( opcmnal )

zyxwvut

Obwmaç ões

E, i t —d, cad. , 6 f.mac.d. til. ACSS .
l , ul . d. . l i . d. , d.e iiii,,lód- -dffi.d.. . grup.d.,
GDH. - - d- p.1.. h. . p, t . , , . qu. conI t — n. b ... d.
d.d..
SA a n. . o. . 1 d. GDH d. ACSS (DPS)
S, 1 rmnsi
et mdor
dol dos os vel oni s acumul ados
.ós p,sódios c om menos de 24 hor as cons. der ados n ~ ôl i dos pam f ac( umção ( op, 56di os mm manos de 24 homs, sem pmço d. ambul at ôho e wm
I~ .o sili. pôs
co
Ita d, f . . nt . d. m. n. ou h.
nt . p- r
éd,.)
—d.edGDH d., . . g. , nt - G—d., Ciiilg.— d« D, . gr ó ~ V. . (GCD)
GCC) o
GCO2
GCD 3
GCD 12
GCI) ~ 3
GCI) 4
GCD ~ 5
GC
G D 8
GC
Co 22
GC D 24
23
Os p,sód,os d. i ni or nament o wnsi dar ados m ~ spondem a do. nt os sei dos

24
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zyxwvutsrqponmlkjihg
Contrato-Programa 2015
zyxwvutsrqponmlkjihgfed

Hospital da Prelada
a L

em 30zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO
di
Tipo de Ind,cador
Tipo de falha
Objectivo
Deuriçào do Indicador

I

ODjectim contrato-programa 2015

Ent i dade Ges l om

Qualidade de SerÁÇO

Periodo aplicàvel

Ho. pi t el

Am 201 5

Moniturizaçâo de altas.
Indicador que expnma, em mior pementual, o n- de epsódios de interriamento momdos ms 30 diffl postwores â alta m total de epiódios internarmento
do panodo São consíderados apews os reintemamentos cujo 1- intemamento oconeu m peiíodo em análise

Cláumia CP

Contrato-Programa 2015 . P4'piial da Prefada Clâusula
27-(Ana,o 11-A)

Freq.ènci. d.
mon,t.r;zaçâo

l i ver i sal

Responsãvel pela
monitorlzaçâo

Instituiçâo 1 ARS

Prazo Enlraga Reporling

Dia 20 do mês ri- 1

Orgào fwalizad.r

ARS 1 ACSS

Unidade de medida

Fonte dos da dos/ go se da
onitori,aÇão
Fónirmula

Valor de Refe rència (Mata)

Valor de bage

% (uma casa dêcimal)

Base dados nacwnal de GDH
(Total de mintemamentos ocorridos atè 30 dias após a ana
do doente 1 Total de episódios de intemarmino, m periodo
em anâlise) X 100
Corirato-Programa 2015 - Hospltal de Prelada Cáusula
27 . ( Amxo llkA)

velor históriw da Instituição (opcional)

a

Obse,aÇões

Este indicador é fomwido pela ACSS o calculado a paitir dos episódios codificados o agmpados em GDH, erimados pelos hospdais o que comtam na
b.se d. dads naci.rial de GDH da ACSS (DPS)
São considerados os velores wumulados
Sâo mtirados os episódios com mems de 24 horm considerados inválidos para fwtumçâo (episódios com menos de 24 homs, sem peÇo de arribul.Itório e
com destim apôs alta difemnte de moito ou alta contm pamw mêdico).
Sâo excluidos do segundo epsódia os soquintes GDH
349 DisfkjnÇOO, reacçâo ou wmplicaçâo de disposKI ~ ou procedimento ortopédico
468 -. Outms diagnósticos, sinais elou siritomas m nm elouvias unnâúas
692 - Rsd.te.p,a
093 - Quimoterapia
863
682 Outm 'offlinuação d. cuidados afou convelescar,ça
C.nfinu.Çâ. de —dados pô. n.t...
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ANEXO IV
OBRIGAÇõES EM MATÉRIA DE IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE
INSCRITOS PARA CIRURGIA – SIGIC

0 Hospital obriga-se ao cumprimento das regras previstas no regulamento do SI GI C, das
determinações constantes do seu manual e das directivas emanadas da Unidade Central de
Gestão de I nscritos para Cirurgias (UCGI C), com vista a operacionalizar o seu funcionamento
bem como a prestar todas as informações, no suporte requerido, às entidades nelas envolvidas.
0 hospital obriga-se ainda a assegurar a operacionalidade dos equipamentos informáticos
destinados à inscrição da informação necessária à gestão do SI GI C e à transferência de dados
para o Sistema lnformático de Gestão da Lista de I nscritos para Cirurgia (SI GLI C).

Cláusula 10
1. A prática em desconformidade com o Regulamento do SI GI C determina, por dia nos
incumprimentos de prazo e por ocorrência nas restantes situações, as seguintes penalizações:
a) 10% quando se verificar o incumprimento de prazos ou a prática de uma desconformidade
com o Regulamento do SI GI C;
b) 50% quando se verificar a prática de uma desconformidade grave.
2. Para efeitos do disposto na alínea b) do número anterior, entende-se por desconformidade
grave:
a) Falhas no processamento do sistema que interfiram com gravidade na saúde do utente ou
na actividade dos prestadores de cuidados médicos — não execução dos exames e consultas
pré-operatórias, quando necessárias;
b) Erros nos dados que induzam danos nos doentes ou que interfiram com gravidade no
regular funcionamento do SI GI C - dados administrativos, codificação, datas, outros;
c) Não entrega de documentos requeridos aquando da transferência ou devolução do utente e
quando solicitados pela UCGI C ou URGI C;
d) Execução de procedimentos cirúrgicos não propostos sem justificação válida;
e) Recusa de um procedimento cirúrgico disponibilizado pela entidade quando indevidamente
justificado.
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f) As que com o t al est ej am expressam ent e ident ificadas no regulam ent o do SI GI C.
3. 0 valor de referência para cálculo das penalizações é o preço base de um a unidade de
produção da linha de int ernam ent o cirúrgico program ado.
Cláusula 2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2
1. 0 pagam ent o da produção base realizada é efect uado nos t erm os previst os do Anexo 1 do
cont rat o- program a.
2. Ao pagam ent o da produç5o são descont adas as penalizações, nos t erm os da inform ação

prest ada pela UCGI C à ARSN. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONM
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