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Inicio em 1978   --  para os 30 ans, uma nova

infrastructura: 100.000.000 

220 ETP( postos a tempo inteiro) (+ 45)

72 camas, 3 apartamentos terapêuticos,

650 pacientes em ambulatório
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Tratamentos multidisciplinares por

orientação patológica:

        neurologia e traumatologia/ortopédica

8 médicos especialistas em medecina fisica e de

réadaptação

Enfermeiros et auxiliares médicos, fisioterapeutas,

ergoterapeutes, neuropsycólogos, assistentes

sociais, terapeutas da fala, terapeuta da visão,

engenheiro biomecânico….
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Diferentes missões do Centro:

- Tratamento de reeducação e readaptação

- programas cientificos de investigação clínica

- formação
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O Centro desenvolve práticas inovadoras em

diferentes áreas

(investigação clínica na área da reeducação

funcional e da readaptação)

Ele tem um impacto na sociedade e um

importante papel social
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Uma cultura de inovação
Cellule Luxembourgeoise d’Evaluation de la Conduite Automobile = CLECAR

(Serviço luxemburgês de avaliação da condução automóvel)
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Uma cultura de inovação: Laboratório de biomecânica

Exemplos: programa informático de

modelização musculo-esquelética

2 Plata-formas

de força

iluminação com

infravermelhos

EMG de

superficie ou

implantado

Lokomat
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O  processo de inovação em

Hidroterapia

• Os conceitos chave: parcerias, confiança e satisfação dos
utilizadores

• Sem pilotagem central : difîcile de pôr em prática, longo
devido ao tempo de espera na tomada de decisões

• Criação de um processo de gestão de inovação local
(englobado nos vários processos em curso)
– Baseado na confiança, na capacidade de inovação dos recursos

– Baseado na vontade de satisfazer as necessidades dos
utilisadores e dos pacientes.



Projecto

Ideia  (CPIN)

 Resultados

Lançamento

 Desenvolvimento

Estudo da

possibilidade

de realização Decisão

Go

Gestão das

parcerias

1.  Gestão dos riscos

2.  Medir a satisfação

pacientes/parceiros e

colaboradores

3.  vigilância/ standards

internacionais e melhores

práticas

indicadores de desempenho

Apoio dos directores

Direcção da Saúde

Eixos prioritários de acção
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A ideia: uma oportunidade de inovação: « hidroterapia »

Dificuldades de qualidade: IQ, IN, CM, DS,

CE

pacientes a risco

utilizadores internos & externos



• Normas de higiéne drásticas devido a diferentes factores:

– Nacional

– Internacional

– Inspecção sanitária (várias desinfecções/dia)

– FINA

• Agente desinfectante eficiente

• CPIN decide de inovar respeitando as regras microbiológicas, as
dificuldades de limpeza e em reduzindo os custos de exploração

• Desafio institucional: a direcção desbloqueia todos os meios necessários
à realização do projeto e de suportar o processo de inovação

Ideia Viabilidade Desenvolvimento Lançamento Resultados



• Análise da situação e de diversos regulamentos

• Necessidades especificas decididas

• Especificações: detergente/desinfectante grande superficie
– Compativel com o cloro

– Biocide

– Efeito remanescente

– Sem perigo quimico

– luta contra a incrustação

– económico

– …

• Análise do mercado dos produtos de desinfecção (hospitais e piscinas) : Não existe no GDL

• Para inovar: necessidade de um parceiro coerente à imagem da filosofia de inovação do Rehazenter
– O bien estar fisico dos pacientes

– Uma relação em que os dois lados ganhem

– Uma parceria durável

• A escolha de um parceiro é posta sobre uma sociedade tendo as competências  na remanência em
desinfecção graças à nanotecnologia: ADEXANO

• Livro de encargos sobre base de especificações

• Realização e produção

Ideia Viabilidade Desenvolvimento Lançamento Resultados



• O projecto foi apresentado à Direcção da Saúde:
– acordo dado com supervisão da evolução dos trabalhos

– A confiança foi acordada rápidamente
• Reconhecimento do trabalho efectuado pelo responsavél do projecto

• O valor acrescido possivel que este projecto podia trazer

• Para responder aos objectivos, nós fixámos os critérios a respeitar com
os parceiros deste processo de inovação:
– Financeiro

– Higiène

– Qualitativo

• Para garantir a objectividade dos resultados:
– Recurso a um perito externo: um laboratório de analise independente e

agregado á Cofrac para analisar e validar o aspecto microbiológico do nosso
estudo

Ideia Viabilidade Desenvolvimento Lançamento Resultados



• Desde Fevereiro de 2007, o Bacoban® WB foi criado sobre base de especificações
fornecidas pelo Rehazenter e sobre base de um trabalho de colaboração permanente.

• Este teste juntou 5 parceiros

• O método de avaliação decompõe-se em 6 etapas:

1) O acompanhamento da eficácia da limpeza (Rehazenter/Sociedade de limpeza /Adexano)
• Informação, formação, redacção de um plano de higiéne (procedimento)

2) O acompanhamento da qualidade microbiológica  através de análises estandardizadas 
(Rehazenter/Laboratoire)

• Análises microbiológicas das superficies por um laboratório externo agregado.

• Análises microbiológicas estandardizadas todas as 2 horas com as caixas Count-tact de Biomérieux

• Pessoal não prevenido

• 2-3 zonas diferentes par as análises

• Comparação com os standards hospitalares

• 60% Humidade & 30°C

• Bacoban® WB 1% diluido em central

Ideia Viabilidade Desenvolvimento Lançamento Resultados
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3) O teste de eficácia por contaminação voluntária das superficies (Rehazenter/Laboratoire)

4) Um inquérito de satisfação  ao pessoal utilizador e de limpeza

(Rehazenter/ Société de nettoyage)

• Questionário aberto (aspecto visual da limpeza, incrustação, odor e utilisação do novo
produto…). Isto era importante em termos de satisfação dos recursos

5) Reuniões de supervisão da evolução dos trabalhos  
(Rehazenter/Direction de la Santé/Adexano)

6) O càlculo dos ganhos (Rehazenter)

Ideia Viabilidade Desenvolvimento Lançamento Resultados



• Medição do ganho financeiro

– Economia apreciavél na ordem dos 30.000   por ano.

• Medição da melhoria da higiéne

– Uma fraca adesão do calcário nas superficies e o aspecto visual de

limpeza é apreciado pelos utilizadores

– As análises microbiológicas mostram que não existe contaminação

das superficies na zona de hidroterapia.

Ideia Viabilidade Desenvolvimento Lançamento Resultados
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(teórico)
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Desinfectante habitual (1 limpeza/2h) Bacoban WB

Rehazenter

Ideia Viabilidade Desenvolvimento Lançamento Resultados



• -  uma medição dos ganhos qualitativos

– Diminuição do número de horas de trabalho

– Uma segurança reforçada (gestão dos riscos): poucos

biocides (circular U.E. biocide respeitada)

– Garantia de um ambiente microbiológico não contaminado

ResultadosIdeia Viabilidade Desenvolvimento Lançamento



– O processo de inovação consegiu atingir largamente os objectivos

fixados

• Graças á confiança da direcção na nossa capacidade de pôr em prática

as  melhorias

• Graças aos parceiros, á sociedade Adenaxo e á Direcção de Saúde

Os resultados deste projecto estão inscritos dentro do tempo

– Producção e comercialisação pela sociedade Adexano do produto

Bacoban® WB a uma escala internacional fazendo referência ao

nosso Centro

– Utilização deste produto a uma grande escala

Presente e futuro



– Recomendações da Direcção de Saúde Luxemburguesa

– Este produto continuara a ser utilizado enquanto: a vigilância dos
standards internationais, a evolução das necessidades dos nossos
pacientes e a evolução das normas, não nos levem a reflectir á
oportunidade de gerar uma nova inovação no tanque de hidroterapia.

– Este projecto foi bastante mediatizado, e foi reconhecido pelas
sociedades cientificas (Alemanha  VAH et DGHM, França, SFHH)

– Ele permitiu também de reforçar a confiança das instâncias
ministeriais en relação ao Rehazenter

– Prespectivas de colaboração com a Universidade de Estrasburgo

Presente e futuro



Conclusões

• Como mostrou o nosso exemplo sobre a inovação em hidroterapia, é
graças ao apoio e á confiança dos dirigentes nos trabalhadores e graças
ás parcerias que o Rehazenter pode propôr processos inovadores.

• Tudo isto se traduz em termos de repercussões concretas podendo
aumentar a segurança dos pacientes, o seu bem estar fisico e ao mesmo
tempo optimisar os custos de exploração

• A inovação é o que distingue hoje as empresas eficientes, e o
Rehazenter teve a capacidade de gerar, de detectar e de explorar esta
nova oportunidade.

• Este procedimento profissional, reconhecido hoje pela altas instâncias, foi
integrado no Centro e na sua organização. Daí uma vantagem duravél e
inovante.
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Obrigado pela vossa atenção.
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Cécifoot
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OBRIGADO


