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1. OBJECTIVO: 
 
Garantir que a politica do Serviço de Imagiologia seja do conhecimento dos seus clientes/utentes. 

Asseverar que a qualidade do serviço prestado aos clientes e/ ou utentes constitui um fator muito 

importante para a melhoria continua dos serviços.  

Privilegiar, de modo especial, a personalização da relação entre os profissionais de saúde, os 

serviços requisitantes e os utentes que a ele recorrem.  

 
 
 

2. DESTINATÁRIOS: 
 
Partes interessadas e relevantes ao serviço 
 
 

3. POLÍTICA DA QUALIDADE DO SERVIÇO DE IMAGIOLOGIA 

 
 

 O Serviço de Imagiologia no âmbito do “Serviço de Imagiologia” pretende garantir resultados 

atempados e fiáveis para uma boa gestão de diagnósticos e terapêuticas. 

Para tal estabelece como política da qualidade os seguintes princípios: 

 

1. Orientar a sua atividade no sentido de satisfazer as necessidades dos clientes e/ou utentes; 

2. Fomentar a organização dos cuidados de saúde, colocando o doente no centro do sistema; 

3. Oferecer um serviço com elevados padrões de qualidade; 

4. Promover a implementação do modelo de acreditação ACSA e certificação da qualidade pela ISO 

9001, contribuindo para a melhoria contínua da qualidade; 

5. Estimular a uniformização das boas práticas profissionais e organizacionais; 

6. Monitorizar um conjunto de indicadores da qualidade e segurança do doente, visando a melhoria 

contínua da qualidade na prestação de cuidados de saúde; 

7. Sensibilizar os profissionais para o desenvolvimento de uma cultura de qualidade e segurança do 

doente; 

8. Envolver todos os profissionais com vista a uma melhoria da qualidade dos serviços prestados; 

9. Garantir a implementação planos de ações para melhorar o serviço; 

10. Promover a realização de auditorias internas e cooperar nas auditorias externas; 

11. Sensibilizar os profissionais para a importância da prestação de serviços de saúde com 

qualidade e a sua responsabilização face ao utente/doente; e 

12. Capacitar e aperfeiçoar todos os recursos humanos, para uma melhor participação em equipa, 

bem como promover a comunicação a todos os níveis. 

13. Compromisso para a satisfação dos requisitos regulamentares aplicáveis. 

 
 


