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POLITICA DE COMUNICAÇÃO

FINALIDADE

Esta Política visa promover uma comunicação efetiva no âmbito do CHLC e,

nomeadamente, com os seus interlocutores internos e externos, assegurando a
relevância da informação fornecida, assim como a sua consistência com os valores e
missão do CHLC.

2.

DESENVOLVIMENTO

0 CHLC defende um modelo de comunicação rigoroso, abrangente e eficaz,
promovendo uma informação credível, aberta e rigorosa, assegurando a qualidade e o

acesso e integrando as especificidades e os valores de cada especialidade e de cada
local.

Este modelo privilegia a utilização de formas de comunicação efetivas e próximas das

Pess0as:
•

com o utente, deve sersincera, completa e adequada;

•

entre profissionais, deve ser eficiente e visar a melhor continuidade dos
cuidados e o melhor funcionamento orgânico da instituição;

•

com outras instituições de saúde, deve garantir uma boa colaboração;

•

com os órgãos de comunicação social, deve informar com rigor o público,

preservando o melhor interesse de todos os envolvidos,

respeitando a

legalidade.

A Política de Comunicação tem como objetivos estratégicos:

•

Promover

transmissão

mecanismos

eficaz da

e

sistemas

informação

de

comunicação

relevante

aos

que

utentes,

permitam

com

vista

a

à

aproximação sistemática às suas necessidades e expectativas, contribuindo
também para a promoção da literacia em saúde;
•

Estabelecer uma relação entre os seus profissionais que promova a melhoria
dos fluxos de informação e a partilha de um quadro de valores que respeite a
diferença do indivíduo;

•

Facilitar e incentivar o contacto hierárquico;

•

Criar uma atitude de aberiura, credibilidade, confiança e dinamismo face aos

diversos públicos externos,
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Saúde, Órgãos de comunicação social, associações de doentes e de utentes e
comunidade em geral;

Desenvolver parcerias com outras entidades da comunidade na promoção da
qualidade de vida e da literacia em saúde;
•

Divulgar a atividade científica, as iniciativas de melhoria da qualidade e a

formação desenvolvida no CHLC.

A Política de Comunjcação dirige-se a seis públicos-alvo, utilizando estratégias
diferenciadas:

Utentes
0 CHLC promove ativamente a melhoria da comunicação com o doente e seus

familiares/ acompanhantes, tendo em conta as suas necessidades específicas e a
adequação da linguagem aos destinatários 0 CHLC divulga informação genérica e

específica com vista à melhoria do seu relacionamento com os utentes, através dos
canais informativos disponíveis. 0 CHLC tem especial atenção às questões da

literacia passiva e ativa atendendo a que apenas a compreensão pelo utente/ doente e

seu acompanhante de todo o processo de prestação de cuidados, lhe permite
colaborar com a equipa de saúde.

Os utentes têm o direito de compreender o processo de prestação de cuidados e de
participar ativamente nos cuidados de saúde que lhe são prestados assumindo
particular importância os percursos de ambulatório, internamento, planeamento da alta
e continuidade de cuidados.

0 CHLC pode solicitar a colaboração dos doentes e dos utentes, individualmente e

através das suas associações, na elaboração dos documentos informativos a eles
dirigidos.

0 utente tem direito a ser esclarecido sobre o seu estado clínico em qualquer
momento e dar o seu consentimento para atos clínicos, participação em investigação,
atividades de ensino e trabalhos jornalísticos.

0 CHLC garante o acesso legal dos utentes aos seus dados clínicos, assim como o
direito à segunda opinião clínica.
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0 CHLC reconhece as vantagens de ouvir as experiências, as opiniões e as

preferências dos doentes e dos utentes,

associações,

na

definição

dos

seus

individualmente e através das suas

programas

estratégicos

e

na

sua

operacionalização e execução.

0 CHLC promove a monitorização da satisfação dos utentes. A auscultação da opinião
dos utentes é um instrumento de melhoria.

•
0

Colaboradores

CHLC

promove

ativamente

a

melhoria

da

comunicação

com

o

doente/

acompanhante, independentemente do meio -oral, escrito ou outro -através da qual

ela se processa, tendo em conta as suas necessidades especiais e a adequação da
linguagem aos destinatários.

É reconhecida a importância de criar e dinamizar canais de comunicação aberios e
funcionais entre todos os níveis hierárquicos do Centro. É assumida uma cultura

organizacional participativa e a defesa de um modelo de transparência e divulgação

das medidas aprovadas.
0 CHLC atende às necessidades formativas dos profissionais em contacto com o
doente/ cuidadores no sentido da otimização da comunicação.
A instituição utiliza as tecnologias de informação para comunicar com os seus
profissionais, nomeadamente a lntranet e o envio de boletins informativos interno por
correio eletrónico, divulgando a sua atividade, informações organizacionais, iniciativas

de formação e outras.

0 CHLC valoriza a participação dos seus colaboradores na criação, divulgação e

promoção da imagem do Centro e reconhece os bons contributos.

•
São

Outras Entidades de saúde
utilizadas,

dentro da

legalidade,

as

plataformas disponíveis

para

partilhar

informação clinica entre instituições de saúde, com vísta à continuidade da prestação

de cuidados.
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colabora e desenvolve

parcerias com

entidades

nacionais e

internacionais da área da saúde que visem a promoção da saúde da criança, do
adolescente e do adulto.

0 Centro partilha informação com outras instituições de saúde e com a tutela sobre a
sua atividade e divulga iniciativas e ações de formação externas e internas.

•

Comunidade científica

A divulgação da atividade clínica e científica desenvolvida no CHLC ou em parceria

deve respeitar os requisitos éticos e legais de confidencialidade e de reconhecimento
da propriedade intelectual e da responsabilidade institucional.

0 CHLC participa no repositório e na avaliação da atividade científica nacional.

•

Orgãos de comunicação social

0 CHLC considera os Órgãos de comunicação social como parceiros na divulgação da

informação e no estabelecimento de uma relação de confiança com a comunidade,
tendo para tal interlocutores autorizados.

•

Comunidade

0 CHLC está inserido numa comunidade social, cultural e geográfica com a qual
interage. Nesse sentido, promove, divulga e apoia iniciativas propostas por instituições

ou partículares que vjsem, nomeadamente, a promoção da saúde e da literacia em

saúde, a melhoria dos espaços e equipamentos, a educação, a cultura e o desporto,
desde que de acordo com a missão e os valores defendidos pelo Centro.

0 CHLC reconhece nas associações de doentes e de utentes parceiros imporiantes
na partilha de conhecimentos e de experiências e na concretização da sua missão
dentro da instituição e na comunidade.

0 CHLC privilegia a disponibilização de informação no Portal do Centro Hospitalar.

0 Centro defende uma atitude de responsabilidade social, promovendo projetos que
envolvam os seus profissionais e se dirijam à comunidade.
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3.

DEFINIÇÕES

4.

SIGLAS E ABREVIATURAS

Cl+KS - Caspe Healthcare Knowledge Systems
CHLC -Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE

5.

PADRÕES

-CHKS, Programa deAcreditação para organização de cuidados de saúde -2016,
Versão 1 :

NORMA
1

2
6
10
12

15
16
17
18

22
24
-

TiTULO

Liderança e Gestão de serviços
Qualidade e governação
Gestão do risco
Gestão do risco clinico e da segurança do
paciente
Gestão de medicamentos e servjços de
farmácia
Tecnologia e governação da informação
Percurso do paciente
Direitos e necessidades do paciente
lnformação para pacientes
Serviço de refeições
Receção e serviços administrativos

CRITÉRIOS
1.64 a 1.67 e 1.69

2.43
6.14
10.19; 10.22; 10.25 a

10.27; 10.29 e 10.31

12.76
15.14

16.26; 16.27 e 16.83
7.5; 17.9;

17.12 e 17.15

18.2; 18.4 e 18.14

22.18

24.18

Programa Nacional deAcreditação em saúde. Manual deAcreditação de unidades
de Saúde -Unidades de Gestão Clinica, junho 2014:
STANDARD

CRITERIO

TiTULO

1

A Pessoa como sujeito ativo

S01.03; S01.04; S01.05;S01.06;S01.07;S01.08;S01.11

Acessibilidade e continuidade assistencial
Informação clinica

S02.03
S03.05; S03.07
S05.07
S06.05
SO9.08

2
3
5

6
9

C

Promoção da saúde na comunidade
Direção da unidade de gestão clinica
Sistemas e tecnologias de informação e
comunicaçao
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6.1. Fontes citadas no corpo do documento
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7.

NOTAFINAL

A

presente

implementação

política
dos

será

operacionalizada

procedimentos

através

multissetoriais

da
ou

elaboração/revisão
setoriais

e

considerados

necessários.
A conceção e promoção do programa de elaboração e/ou revisão de procedimentos

relacionados com a presente política caberá ao Gabinete de Gestão de Programas da
Qualidade, nos termos do Procedimento multissetorial QUA.101, com a colaboração

ativa de entidades competentes do CHLC em cada uma das matérias a abordar.
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