RENOVAÇÃO E APETRECHAMENTO DO AMBULATÓRIO
PROGRAMADO DE ALTA RESOLUÇÃO
DO HOSPITAL DISTRITAL DE SANTARÉM,
SANTARÉM EPE

Operação:

ALENT-08-0348
0348-FEDER-000913

Designação:

Renovação e Apetrechamento do Ambulatório Programado de Alta
Resolução do Hospital de Santarém

Tipologia:

Unidades hospitalares – reforço da diferenciação e complementaridade
de serviços

Eixo:

2 – Valorização do Espaço Regional

Regulamento: Saúde
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Período de Execução do Investimento do
d Projeto
Prevista (aprovada em candidatura)

Efetiva

Data de início

02-08-2010

24
24-11-2010

Data de fim

31-10-2014

10
0-10-2014

Componentes do Projeto
Candidatura com reprogramações
Designação

Pedidos de Pagamento

FEDER
Candidatado
Financiado
(100%)
(85%)

Analisado
dos

Validados

Equipamento Básico

534 441,38€

454 275,17€

474 753,40
40€

473 418,31€

Equipamento Administrativo e de
Informática

97 452,78€

82 834,86€

93 324,55€
€

87 642,27€

631 894.16€

537 110.03€

568 077.95€
077.95

561 060.58€

Total:

Objetivos do Projeto
Este Projeto foi elaborado com base nos seguintes objetivos:
1. A implementação de um novo conceito de atendimento dos utentes: consulta de ato
único - Ambulatório Programado de Alta Resolução. Este consiste em que no
mesmo dia, o utente seja observado pelo médico, sejam realizados os exames
complementares de diagnóstico necessários à obtenção de um diagnóstico e possa
regressar a casa já com uma proposta de tratamento e/ou tratamento realizado. Daqui
resulta uma diminuição do tempo de espera para o diagnóstico e o tratamento, assim
como a diminuição do número de deslocações ao Hospital, com claros benefícios para
o doente.
2. Dotar as Consultas de Cirurgia Geral, Cirurgia Vascular, Oftalmologia, OtorrinoOt
laringologia e Urologia com o equipamento necessário à prestação de cuidados com
cada vez maior grau de diferenciação.
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3. Garantir a rapidez de diagnóstico em instalações e com equipamentos médicos
adequados, podendo atuar no imediato, sem ser necessário
necessário efetuar um agendamento
posterior para realização de exames.
4. Proporcionar aos utentes a realização de pequenas cirurgias no próprio dia da
consulta, evitando deslocações adicionais ao Hospital, com claros benefícios para o
utente
e e com significativos aumentos de eficiência.
5. Proporcionar um ambiente acolhedor, com mais qualidade e rapidez de atendimento
aos utentes e criar um espaço mais adequado ao trabalho dos profissionais.

Indicadores de Realização
A execução deste Projeto permitiu viabilizar um elevado investimento em equipamento médico
para as seguintes especialidades:
1. Cirurgia Geral
Criação de um gabinete próprio para a consulta de Proctologia e para tratamentos de
Estomoterapia. Foi adquirido um rectosigmoidoscópio rígido, candeeiros de iluminação fria e
outros acessórios necessários para a realização de pequenas cirurgias com anestesia local.
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2. Cirurgia Vascular
Aquisição de um ecógrafo portátil com doppler vascular que veio possibilitar a realização dos
exames vasculares com um diagnóstico imediato, podendo o médico atuar no mesmo dia da
consulta.
Este equipamento, além da Cirurgia Vascular, quando necessário, tem também sido uma
mais valia noutras
outras especialidades, como a Urologia e a Ortopedia.

3. Oftalmologia
Entre o diverso equipamento adquirido para esta especialidade, destacamos a aquisição de
um Angiógrafo e um aparelho de OCT (Optical Coherence Tomography) para a realização de
Tomografias de Coerência Ótica que vieram possibilitar a realização destes exames
exam
aos
utentes da área de influência deste Hospital e que anteriormente eram efetuados no exterior,
eliminando assim, os tempos de espera dos resultados.
Foram também adquiridas 3 equipas de refração para três gabinetes de consulta, um
Focómetro, um Paquímetro,
etro, um Tonómetro para a sala de Ortóptica e outros equipamentos.
equipamentos
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Angiógrafo

Equipa de Refração

4. Otorrinolaringologia
parelho de Videonistamografia Computorizada e uma Plataforma
Aquisição de um aparelho
Estabilométrica que possibilitou a criação e apetrechamento de um Laboratório de Estudo da
Vertigem, deixando de ser necessária a deslocação de doentes com patologia/síndrome
vertiginoso para entidades privadas localizadas em Lisboa.

Laboratório de Estudo de Vertigem
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Foram também substituídos
substituído equipamentos com muitos anos de existência e que se
encontravam em fim de vida, tendo sido adquirida uma marquesa de altura ajustável, um
Trolley de ORL, um fibroscópio com canal de biópsia, um microscópio, diversos
laringoscópios e algum mobiliário.

5. Urologia
A fim de garantir a rapidez de diagnóstico a utentes do foro oncológico da especialidade de
Urologia e atuar no imediato, sem necessidade de efetuar um agendamento posterior para
realização deste exame em Cirurgia de Ambulatório, foi adquirida uma mesa operatória
ope
para
citoscopia. Para a sua utilização, foi necessário adaptar as instalações e foi criada uma sala
de pequena cirurgia que é utilizada, além do Serviço de Urologia, por todas as outras
especialidades cirúrgicas.

Mesa Operatória para Citoscopia
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6. Pediatria
A aquisição do Ecógrafo Pediátrico veio permitir a realização de ecografias transfontanelares
e encefálicas a recém-nascidos
nascidos que anteriormente eram realizados nos hospitais de Lisboa.
São também realizados os ecocardiogramas com estudo doppler, bem
bem como as ecografias
da anca e renais.

7. Unidades de Dor e de Diabetes
Com a criação de um espaço físico próprio para estas duas Unidades, foi adquirido um
equipamento de ozonoterapia bem como outros equipamentos de
e pequeno porte.
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8. Equipamento Administrativo e Informático
Foi adquirido mobiliário administrativo (secretárias, cadeiras e armários), computadores com
capacidade de leitura de exames digitais e de armazenamento de informação e impressoras.
Todo este equipamento encontra-se
encontra
distribuído pelos diversos gabinetes e salas de consulta.
É também de destacar a sinalética instalada em todo o edifício do Ambulatório Programado de
Alta Resolução.

8/11

Indicadores de Resultado
O maior desafio do Hospital de Santarém é o de fazer sempre mais e melhor e garantir uma
resposta adequada, em tempo oportuno,
oportuno às necessidades da população
ão da sua área de influência.
Dispõe de recursos profissionais de elevada qualidade, médicos, enfermeiros, técnicos e outros
que garantem diariamente níveis de produção (mais de 2.000 doentes assistidos/dia) e de
produtividade só possíveis em grandes organizações de saúde e com profissionais empenhados e
motivados.
Para alcançar um melhor desempenho, é fundamental investir em instalações e equipamentos
modernos e tecnologicamente
gicamente avançados.
A execução deste “Projeto de Renovação e Apetrechamento do Ambulatório Programado de Alta
Resolução” permitiu uma mudança profunda e abrangente que contribuiu para a modernização
inequívoca dos diversos Serviços dos Departamentos de Cirurgia,
Cirurgia, da Mulher e da Criança e de
Medicina.
Este Projeto tornou possível a(o):
1. Melhoria da acessibilidade aos cuidados de saúde em ambulatório
Verificou-se
se a rentabilização dos tempos operatórios da Unidade de Cirurgia de
d
Ambulatório, na medida em que os tempos até aqui ocupados por estas pequenas
cirurgias passaram a ser ocupados por efetivas cirurgias de ambulatório, aumentando a
produção nesta Unidade e permitindo a redução das respetivas listas de espera.
Foi ainda possível
ssível passar a realizar meios complementares de diagnóstico no mesmo
espaço físico e no próprio dia da consulta que,
que em paralelo, com a criação de uma sala de
pequena cirurgia veio possibilitar a realização de pequenas cirurgias no próprio dia da
consulta,, evitando deslocações adicionais do doente ao Hospital.
2. Melhoria da qualidade dos cuidados prestados, tendo sido possível:
•

Dotar as consultas de Cirurgia Geral, Cirurgia Vascular, Oftalmologia, Ortopedia,
Otorrinolaringologia e Urologia com todo o equipamento
equipamento necessário à prestação de
cuidados com cada vez maior grau de diferenciação, com uma vertente preventiva,
evitando implicações futuras e que possibilitarão uma redução de desigualdades
relativamente à população à área de influência do Hospital, dado que se
verificavam algumas situações em que os doentes tinham de ser encaminhados
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para os hospitais e clínicas localizados em Lisboa, por inexistência dos recursos
necessários;
•

Dotar as consultas de Otorrinolaringologia e de Oftalmologia com todos os Meios
Complementares de Diagnóstico de apoio no mesmo espaço da consulta, dado que
essas consultas se localizavam nos pisos de internamento. Daqui decorreram
evidentes ganhos em saúde uma vez que os exames passaram a poder ser
realizados no mesmo dia da consulta,, possibilitando uma redução do tempo
necessário de avaliação e um aumento o número de doentes atendidos;

•

Criar um espaço para a instalação de um Laboratório de Estudo da Vertigem,
inexistente à data e que se afigura como uma mais-valia
mais valia para a especialidade
especialida de
Otorrinolaringologia dado que permite detetar e resolver situações que subsistiam
sem serem tratadas ou eram enviadas para hospitais/clínicas em Lisboa;

•

Alocar à Unidade de Diabetes um espaço físico próprio dedicado ao ambulatório. A
consulta e o Hospital
Hospital de Dia da Diabetes estavam até então localizados no
internamento do Departamento de Medicina;

•

Garantir a rapidez de diagnóstico a utentes do foro oncológico da especialidade de
Urologia, em instalações e com equipamentos médicos adequados (com a
utilização
ização da mesa operatória para citoscopia), promovendo ganhos em saúde,
podendo atuar no imediato, sem ser necessário efetuar um agendamento posterior
para realização deste exame em cirurgia de ambulatório;

•

Proporcionar um ambiente acolhedor, com mais qualidade,
qual
rapidez de atendimento
a utentes e criar um espaço mais adequado ao trabalho dos profissionais;

•

Garantir as condições necessárias para um efetivo controlo da infeção hospitalar,
considerando que se tratou de uma ampliação do edifício principal.

3. Aumento
ento da privacidade e conforto dos utentes
O novo espaço e os novos equipamentos possibilitaram a criação de um ambiente
acolhedor, com mais qualidade, com gabinetes amplos, com luz direta (inexistente nas
instalações anteriores que se localizavam no piso -1),
1), devidamente ventilados e arejados.
O conforto é inequívoco e reconhecido pelos utentes que têm agora espaçosas salas de
espera e gabinetes de consulta, devidamente equipadas com material clínico, mas também
mobiliário e sinalética que identifica claramente
clara
todos os espaços.
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4. Aumento da satisfação de todos os intervenientes
A introdução
ção de equipamentos de nova geração, com funcionalidades inexistentes até à
data de aquisição, possibilitou
possibilit a realização de novas técnicas e diagnósticos atempados e
aumentou a motivação dos profissionais
Com a criação de um espaço mais adequado à prestação de cuidados, verificou-se
verificou
um
aumento da qualidade das condições de trabalho e o consequente aumento da satisfação
dos utentes, familiares e dos profissionais.
5. Previsível aumento do número cirurgias de ambulatório, por via da disponibilização
de tempos operatórios anteriormente ocupados com pequenas cirurgias
A taxa de ambulatorização tem vindo a aumentar desde 2012 quando atingia o valor de
53,6%. Em 2013 foi de 54,4%, em 2014 de 57,9%
57,
e em 2015 de 66%.
66%
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