
#204 
Proposta Resolução 

Respeitosamente submetido pelo Conselho de Doutores da SEIU para a convenção SEIU de 
2016  

 
Resolução na qualidade do melhoramento do trabalho:  

 
O caminho para ambos, uma melhor experiência para o Paciente e para o Trabalhador 

 
 

Mais de um milhão de trabalhadores de saúde associados à SEIU – enfermeiros, doutores e 
trabalhadores representando todas as facetas do direto cuidado  e serviços em  cada configuração 
na Indústria - partilham uma visão para proporcionar qualidade e cuidados de saúde em 
hospitais, atendimento domiciliário, clínicas, lares e comunidades.  
 
Associados do sindicato SEIU têm a capacidade e um contrato de proteção para defender e estão 
bem posicionados para identificar e lutar  pelas mudanças que farão a maior diferença para as 
nossas comunidades e as pessoas ao nosso cuidado. 
 
Com os melhores especialistas, temos de garantir que os nossos pacientes das comunidades que 
servimos recebem cuidados de qualidade, que são membros da SEIU com equipes de saúde de 
vanguarda. Para alcançar a nossa meta de atendimento temos de ter qualidade para todos. 
Obtendo assim um ambiente organizacional de trabalho que atinge o maior envolvimento 
possível de conhecimentos, habilidades, compromissos e paixão pelos nossos associados. O 
recurso número um para melhorar a qualidade dos trabalhadores de linha frontal não estão sendo 
usados ao máximo potencial. 
 
A melhor maneira de garantir que os doentes e as vozes da comunidade são ouvidas é nas 
decisões na prestação de cuidados de saúde que sejam inclusivas e transparentes e é através do 
envolvimentos dos associados da SEIU, os quais trabalham em instalações de assistência médica 
e os quais fornecem saúde.  
 
Nunca houve um momento mais desafiador na área da saúde. Com a implementação da ACA 
(Lei de Cuidados Accessíveis - “Affordable Care Act” ), sistemas passando a serem ACOs 
(Organizações de Cuidado Responsáveis – “Accountable Care Organizations”) , o uso de EMRs 
modernos (Arquivos Médicos Eletrónicos), FQHCs emergentes (Centros de Saúde Federalmente 
Qualificados), dependência nos HCAHPS (Avaliação do Consumidor Hospitalar dos Provedores 
de Assistência Médica e Sistemas) marcante experiência  do paciente e satisfação, a transição 
para (PCMHs) Casas Médicas Centradas no Paciente, o Valor Base de Compra (VBP) e assim 
por diante, a única constante na área da saúde está em constante mudança.  Os nossos associados 
de saúde devem estar cientes dessas mudanças e estar envolvidos na tomada de decisões, sobre 
as suas implementações nos nossos locais de trabalho, para entender o que elas significam para 
os nossos pacientes, profissionais e instalações, bem como serem capazes de prestar cuidados de 
qualidade. 
 
 
Financiando e reembolsando as instalações de assitência médica estão cada vez mais vinculados 
a indicadores de qualidade / indicadores clínicos, a experiência do paciente e aos resultados de 
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satisfação. Os modelos de pagamento estão a mudar, com foco nos incentivos de reembolso 
baseados em resultados. 
 
 
Porque agora? Respondendo aos enormes desafios que enfrentamos no aumento na demanda e na 
diminuição das receitas, precisando assim dos nossos associados para se envolverem com a 
administração nos modelos que melhoram a qualidade nas comunidades e para gerir melhor a 
saúde da população. Queremos melhorar a experiência do paciente a nível de cuidados (incluindo 
a qualidade e satisfação) e a saúde das populações. 
 
Melhoria na qualidade do trabalho, através do envolvimento de associados de vanguarda, 
aumentará o prazer e a moral no trabalho. Quando os nossos associados estão envolvidos de uma 
forma significativa, podemos ter uma melhor apropriação do que fazemos e de como nós 
desempenhamos isso e isso pode levar a um melhor atendimento de qualidade. 
 
Nós também podemos identificar e recrutar novos associados ativos e líderes que queiram fazer 
parte dos nossos sindicatos e estar envolvido no trabalho de melhoria da qualidade, além de 
negociar e administrar contratos e outras atividades que fazemos para melhorar as vidas de 
nossos associados e comunidades. 
  
Vamos também construir uma força dentro do nosso sindicato através da criação de 
oportunidades para envolver mais os trabalhadores neste ativismo sindical positivo. 
 
A melhoria da qualidade funciona também contribuindo para a narrativa de que os trabalhadores 
são organizados e se devem juntar ao nosso Sindicato para terem uma maior voz e contribuição 
nas decisões sobre a prestação de cuidados. Os empregadores também podem ver os nosso 
sindicatos como uma " mais valia" neste paradigma de saúde. 
 
 
Portanto fica resolvido: que a SEIU considera e procura maneiras de envolver a saúde dos 

nossos associados para ser enquadrados no Qualidade de 
Melhoramento de Trabalho como um caminho para ambos, uma 
melhor experiência para o paciente e para o trabalhador: 

 
1. Continuando e fortalecendo o nosso ser para um Sindicato 

de Assistência Médica do Século 21 de vanguarda;  
 
   2. Permitindo que os associados dos serviços de saúde / 

trabalhadores assumam a liderança para transformar o 
nosso sistema de saúde, inclusive nos nossos locais de 
trabalho; 

 
   3. Estabelecendo orgãos de tomada de decisões conjuntas de 

vanguarda dos membros de equipe de entrega de cuidados, 
com a administração e pessoal-chave de melhoramento de 
qualidade, para melhorar a prestação de cuidados de 
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qualidade e a experiência do paciente através do 
envolvimento significativo dos profissionais de saúde de 
vanguarda; e 

 
   4.  Utilizando esta oportunidade de trabalho para construir 

benefícios do Sindicato, tais como ajudar a recrutar e a 
desenvolver novos líderes para ligar fortemente o nosso 
sindicato. 

 


