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A Segurança dos Cuidados de Enfermagem

O Observatório para a Dotação de
Enfermeiros: Uma Iniciativa Ímpar

O Observatório para a
Dotação de
Enfermeiros nos
Açores foi, no
essencial, idealizado
para o cidadão
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Nestes mais de 1200 dias de
mandato fizemos tudo por
continuar a merecer a confiança dos enfermeiros açorianos, demonstrando compromisso, seriedade e dedicação
na intervenção, mas também
nas iniciativas que promovemos e que hoje colocam os enfermeiros açorianos numa posição de destaque entre os
demais parceiros no Sector da
Saúde na Região.
O Observatório para a Dotação de Enfermeiros nos Açores,
representa, por um lado, a materialização do compromisso
assumido no plano regional e,
por outro, a vontade de, por via
de iniciativas pioneiras no País,
deixar um legado efetivo para
aqueles que nos seguirem no
exercício destas funções.
No plano da dotação segura de enfermeiros, a Secção
Regional dos Açores da Ordem dos Enfermeiros tem
ocupado um papel cimeiro no
País. Primeiro, porque a 28
de abril de 2015 outorgamos
um acordo impar no País,

através do qual esta Secção
Regional e o Governo Regional dos Açores, através da Secretaria Regional da Saúde, reconheceram, conjuntamente,
a necessidade de quantificar,
de forma rigorosa o défice de
enfermeiros na Região.
Como é nosso apanágio, a César o que é de César, e se de facto não é à Secção Regional que
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cabe contratar enfermeiros, sim
ao Governo Regional, acredito que o resultado muito positivo alcançado na contratação
de enfermeiros nos Açores é
também fruto do trabalho sério
e comprometido levado a cabo
por nós, mantendo a seriedade
no espaço público, evidenciando de forma responsável as lacunas identificadas, procurando as soluções mais adequadas
para cada realidade, em articulação próxima com a Secretaria
Regional da Saúde.
No que concerne ao Observatório para a Dotação de Enfermeiros nos Açores, esta plataforma foi, no essencial,
idealizada para o cidadão.
Um instrumento colocado ao
serviço de todos os açorianos e
que, fundamentalmente, lhes

permitirá comparar a Região
Autónoma dos Açores, e o Serviço Regional de Saúde, com o
restante País, e, até mesmo,
com aqueles com quem nos
comparamos no plano internacional.
Qualquer cidadão, em qualquer ilha, poderá compararse (enquanto utilizador dos
serviços de Enfermagem),
com as demais ilhas, e também poderá comparar as instituições públicas de saúde de
que é utilizador com as demais
instituições da Região.
O Observatório destina-se a
todos os cidadãos que, tendo interesse, têm também o legítimo
direito de poder conhecer a dotação de enfermeiros nos serviços que utilizam.
De igual forma, é uma fer-

ramenta de grande utilidade
para a comunidade profissional e científica, pois possibilita a monitorização do número
de enfermeiros nos Açores e no
Serviço Regional de Saúde,
com um elevado nível de detalhe, impossível de se obter por
outra via.
Compila ainda informação
relativa ao ensino da Enfermagem na Região, designadamente no que ao número de
inscritos, novos inscritos e diplomados em Enfermagem diz
respeito.
No fundo, disponibilizamos
à comunidade civil, profissional e científica uma ferramenta destinada ao seu empoderamento e ao reforço do
conhecimento disponível sobre esta matéria. ♦

