PLANO DE ATIVIDADES
de 2015 do
GRUPO COORDENADOR REGIONAL DE
CONTROLO DE INFEÇÃO

PROGRAMA DE PREVENÇÃO E CONTROLO DE INFEÇÃO E RESISTENCIAS ANTIMICROBIANAS PPCIRA

PLANO DE ATIVIDADES 2015

1.

Introdução

O despacho nº 2902 / 2013 de 22 de fevereiro de 2013, veio criar o Programa de Prevenção e
Controlo de Infeção e Resistência aos Antimicrobianos (PPCIRA), a que a Direção-Geral de Saúde
(DGS) deu o caráter de programa prioritário.
O Plano de Ação deste novo organismo, publicado no site da DGS a 12 de Junho de 2013, enquadra
as condições que motivaram a sua criação, estabelece os seus objetivos e aponta a estratégia da
sua intervenção.
O despacho 15423 de 26 de novembro de 2013 especifica a composição, estrutura e funções dos
diferentes grupos que a nível nacional, regional e local coordenam o controlo de infeções e o
consumo de antimicrobianos em Portugal.
É neste contexto e na continuação do trabalho já efectuado no presente ano, que vimos apresentar
o plano de atividades a desenvolver no ano de 2015.
As convições que nos acompanham no nosso trabalho, a missão a que nos propomos, os valores
que nos regem e os objectivos que perseguimos, mantêm-se desde o início da nossa atividade
(podendo ser lidos no plano de 2014), pelo que nos dispensamos de os repetir.
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3.

Estratégia

3.1 Organização de processo e estrutura
O Grupo Coordenador Regional (GCR) do PPCIRA tem pautado a sua actividade pelo cumprimento
integral do despacho que o rege, pretendendo atingir o número de horas semanais nele
preconizadas:










Manutenção das 12 horas semanais à coordenação e 5 horas aos restantes elementos
ativos, para que as reuniões semanais se possam efetuar.
Dr. José Adão mantem-se como consultor de ligação ao Departamento de Contratualização,
sem horário dedicado.
Registo de toda a atividade desenvolvida.
Manutenção e atualização da rede de elos de ligação, não só dos hospitais como dos
Agrupamentos de Centros de Saúde (ACeS) e Unidades de Cuidados Continuados
Integrados (UCCI).
Verificação das condições e estrutura dos diferentes Grupos de Coordenação Local (GCL) ou
Responsáveis Locais (RL) – recursos humanos efetivos, apoio administrativo, informático,
meios eletrónicos de vigilância epidemiológica.
Dinamizar a interligação institucional entre os diferentes níveis do controlo de infeção,
central, regional e local.
Criação de microsite do GCR no site da ARS Norte (N) para divulgação de documentos,
formação institucional e informação relevante.

3.2 Desenvolvimento e Formação
De acordo com o programa do PPCIRA, este GCR propõe:
 Manutenção da colaboração com a DGS na implementação e continuação da Campanha
Nacional de Precauções Básicas em Controlo de Infeção (PBCI) agora extensível a todo o
universo de prestadores de cuidados - Hospitais, ACeS e UCCI.
 Manutenção da colaboração com a DGS na Vigilância Epidemiológica.
 Em colaboração com o Gabinete de Dinamização da Gestão do Conhecimento da ARSN
promover a realização de cursos de formação/ reciclagem dos núcleos executivos dos GCL e
RL, , tendo em conta as expetativas e necessidades manifestadas por estes.
 Dotar os GCL e RL dos conhecimentos necessários ao cumprimento dos requisitos mais
recentemente pedidos, como monitorização de consumos de antimicrobianos, registos
electrónicos de informação, transferência da bases de dados on line.
 Dinamização de formação sobre resistências aos antimicrobianos e uso prudente de
antibióticos, em colaboração com o PPCIRA e o Gabinete de Dinamização da Gestão do
Conhecimento da ARSN.
 Formação dos núcleos executivos dos GCL, RL e consultores em técnicas de stewardship,
visando a criação local de peritos reconhecidos pelos pares e com intervenção direta nos
cuidados médicos, em colaboração com o PPCIRA e o Gabinete de Dinamização da Gestão
do Conhecimento da ARSN.
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Estabelecer proximidade local ou por disponibilidade de horário para apoio e
esclarecimento dos GCL, a realizar por este GCR.
Distribuição, divulgação e formação sobre Normas de Boas Práticas, Circulares Normativas
e outros documentos, elaborados pelo PPCIRA e DGS relacionados com controlo de infeção
e prevenção de resistências aos antimicrobianos.
Formação sobre práticas para prevenção de infeção em doentes crónicos algaliados,
dependentes ou com úlceras de pressão, em colaboração com o PPCIRA e o Gabinete de
Dinamização da Gestão do Conhecimento da ARSN.

3.3 Monitorização
 Assegurar a manutenção do Indicador Regional de Controlo de Infeção, dirigido a todos os
hospitais da região norte, contratualizado com os respetivos Conselhos de Administração.
 Estabelecer a discussão e acompanhamento para a criação de indicadores adequados aos
ACeS e UCCI.
 Manutenção e promoção da Vigilância Epidemiológica na sua vertente hospitalar:
o Infeção Nosocomial da Corrente Sanguínea (INCS)
o HELICS/ HAI- Cirurgia
o HELICS / HAI - Cuidados Intensivos
o HELICS /HAI – Neonatologia.
 Apoio na realização do Inquérito de Prevalência de Infeção Europeu.
 Instituir a determinação de indicadores relacionados com a monitorização da prescrição
antimicrobiana, terapêutica e profiláctica.
 Colaboração com o PPCIRA noutros indicadores de processo e resultado a definir.
 Colaboração com o Departamento de Planeamento da ARS Norte na elaboração e
integração de indicadores relativos ao controlo de infeção no Quadro de Avaliação e
Responsabilização (QUAR).
3.4




4.

Informação e comunicação
Atribuição de carga horária e local para apoio administrativo, local de reuniões com meios
de comunicação e capacidade de arquivo.
Manter relacionamento com o PPCIRA, com pelo menos 1 reunião anual e criação de canais
de comunicação institucionais.
Promover informação de retorno dos indicadores, inquéritos e registos efetuados.

Regulamento e atribuições

São definidas e constam do Despacho15423 de 2013.
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5 . Cronograma do plano
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Porto, 19 de janeiro de 2015
A Coordenadora do GCR da ARS Norte
___________________________
Paula Baptista
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