Caracterização do Projeto

Operação N.º
037723
Designação
Desmaterialização do Processo Clínico - Modernização das Infraestruturas
de Suporte do Hospital Distrital de Santarém, EPE
Objetivo Principal
Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da comunicação, bem como a sua
utilização e qualidade
Entidade beneficiária
Hospital Distrital de Santarém, EPE
Programa
COMPETE 2020/SAMA 2020 – Sistema de apoio à Modernização e Capacitação da
Administração Pública
Fundo
FSE
Taxa de cofinanciamento
85%
Data de início
26-04-2015
Data de conclusão
30-06-2019

Valores da candidatura
Custo total elegível
793.719,08 €
Apoio financeiro da União Europeia
674.661,22 €
Apoio financeiro Público Nacional
119.057,86 €
Descrição

Valor sem IVA (€)

Armazenamento de dados (upgrade storage)

Valor com IVA (€)

54.488,00 €

67.020,24 €

511.445,19 €

629.077,58 €

Visualizador web de imagens médicas

22.000,00 €

27.060,00 €

Pessoal Técnico

74.000,17 €

74.000,17 €

1.500,00 €

1.845,00 €

663.433,36 €

799.002,99 €

Infraestrutura de rede

Divulgação da Operação

Enquadramento
Atualmente, não se pode conceber a prestação de cuidados de saúde sem recurso aos
sistemas de informação. O Hospital Distrital de Santarém, EPE (HDS), na sua missão de
prestar cuidados de saúde de qualidade, acessíveis, em tempo oportuno, num quadro
de desenvolvimento económico e financeiro sustentável, tem desenvolvido nos últimos
anos um esforço na informatização de todas as áreas, com especial enfoque na área clínica, área com o maior potencial de crescimento.
É neste contexto que o HDS apresentou a candidatura ao COMPETE2020, Aviso N.º
02/SAMA2020/2015, em setembro de 2015, com o Projeto “Desmaterialização do Processo Clínico - Modernização das Infraestruturas de Suporte do Hospital Distrital de Santarém, EPE”, com um valor de investimento elegível de 799.002,99 €, resultando num valor de financiamento FSE de 679.152,54 €, aplicando a taxa de comparticipação de 85%.
A candidatura foi aprovada e o Termo de Aceitação foi assinado em 18 de fevereiro de
2016.

Área de abrangência

Custo total e comparticipação
Os valores executados foram menores do que os inicialmente candidatados, tendo sido
possível poupar 5.284,00 €:
 Infraestrutura de rede: 3.187,54 €
Os concorrentes do procedimento concursal da infraestrutura de rede apresentaram propostas com valores abaixo do valor de concurso
 Pessoal técnico: 251,46 €
 Divulgação de operação: 1.845,00 €
A divulgação não implicou custos, por se ter optado por divulgar no site e intranet do Hospital, nos meios de comunicação social, no portal do SNS e na newsletter da SPMS.

Apresentam-se seguidamente os valores candidatados e os valores executados, por rubrica:

Descrição

Armazenamento de dados (upgrade storage)
Infraestrutura de rede

Valor da
candidatura

Valor
executado

Comparticipação

Taxa de
execução

FSE

HDS

56 967,20 €

10 053,04 €

100,00%

629 077,58 € 625 890,03 € 532 006,53 €

94 361,64 €

99,49%

67 020,24 €

67 020,24 €

Visualizador web de imagens médicas

27 060,00 €

27 060,00 €

23 001,00 €

4 059,00 €

100,00%

Pessoal Técnico

74 000,17 €

73 748,81 €

62 686,49 €

11 100,03 €

99,66%

1 845,00 €

0,00 €

0,00 €

276,75 €

0,00%

Divulgação da Operação

799 002,99 € 793 719,08 € 674 661,22 € 119 850,45 €

Considerando os diferentes constrangimentos supervenientes no âmbito do desenvolvimento do procedimento aquisitivo e, posteriormente, por falta de Visto do Tribunal de
Contas por via dos fundos disponíveis negativos do Hospital, foi solicitada uma reprogramação temporal até 30 de Junho de 2019.
Após obtenção do Visto de Tribunal de Contas em 6 de janeiro de 2019, o Projeto decorreu dentro do prazo reprogramado, tendo sido possível a sua conclusão integral com
êxito.
A implementação deste Projeto veio dotar o HDS de uma solução adaptada às suas necessidades considerando a evolução tecnológica e clínica permanentes, melhorar a
acessibilidade, a qualidade dos cuidados prestados e em última instância, a satisfação
dos profissionais e dos utentes.

Realização do Projeto
Visualizador web de imagens médicas
Com a instalação da solução do visualizador
web foi possível dar um novo passo na evolução
tecnológica de disponibilização imediata dos
dados e das imagens médicas (armazenadas no
PACS do HDS), eliminando a necessidade de instalação de aplicativo de visualização por posto
de trabalho. Em apenas alguns segundos, é possível aceder a toda a informação do doente, interna e externamente, através do Registo de
Saúde Eletrónico (RSE).
Desta forma, contribuiu-se para a redução dos custos para o SNS e cidadão, evitando a
duplicação de exames requisitados pelos Centros de Saúde e a redução das impressões
em papel e em CDs, alinhando o HDS com a estratégia do “SNS sem papel” preconizada
pela SPMS e com as Grandes Opções do Plano (GOP) 2013-2015 de “Desmaterialização
crescente de todos os processos administrativos das entidades prestadoras de cuidados,
promovendo a eficácia e a rapidez de resposta”.
Esta solução pode e deve ser adotada por
todos os Hospitais, ULS e Centros de Saúde
com arquivo de imagem médica (PACS), de
forma a todos contribuirmos para um SNS
mais eficiente, centrado no utente/cidadão: “o cidadão no centro do SNS”.
A instalação do visualizador web de imagens médicas permitiu aumentar a eficácia
da interação entre instituições do SNS, garantindo a integração multissectorial, através da disponibilização da informação clínica (imagens médicas e relatórios) a todos os
profissionais de saúde do SNS.

Este aplicativo permitirá ainda, num futuro próximo, visualizar imagens, resultados e relatórios não só da área da Imagiologia, mas também de outras áreas médicas nomeadamente Cardiologia, Gastroenterologia, Anatomia Patológica, Patologia Clínica, etc.

Infraestrutura de suporte - rede
Na prossecução do objetivo da desmaterialização do Processo Clínico e na garantia
da celeridade de acesso aos dados clínicos e administrativos, o HDS investiu na infraestrutura de suporte de rede, procedendo à sua renovação, com uma plataforma de
gestão de rede ampla que permite não só gerir a rede de dados de switching transversal ao datacenter, como a rede de dados LAN e WLAN.
Foi instalado um sistema de contentorização do corredor frio do datacenter, uma
importante melhoria das condições e que veio permitir a economia de custos energéticos.
Uma vez que a rede de comunicações é vital para o funcionamento do Hospital, foram adquiridas UPS para os bastidores, com autonomia
para garantir que os serviços não sejam interrompidos de
imediato em caso de falha da energia elétrica da rede.
Foi feita a reformulação da rede de cablagem com nova
distribuição em fibra ótica.
Foi também instalada uma firewall de nova geração para
dotar a rede informática de mecanismos de segurança
que permitem reconhecimento de aplicações, sites e utilizadores, proteção contra ameaças de aplicações e sistemas operativos.
Com a implementação da nova rede, que se tornou mais célere, foi possível passar a
assegurar aos profissionais de saúde o acesso permanente e rápido aos dados clínicos e administrativos, de forma a garantir um atendimento aos cidadãos e utentes
com o máximo de qualidade e prontidão, permitindo maior eficiência, eficácia e rentabilização da atividade administrativa, libertando-os para outras tarefas. Também

os utentes podem aceder em todo o Hospital à rede wireless através do acesso HDS
Wi-Fi Utentes.

Infraestrutura de suporte – armazenamento de dados
Para a disponibilização de espaço de armazenamento às aplicações, o HDS adquiriu
uma nova unidade de storage, com uma nova área de discos que fazem a integração
total com a existente no HDS, não havendo paragem na migração e garantindo que
pode ficar interligada como repositório de backup (backup-to-disk).
Sintetizando, este investimento na nova Infraestrutura de Suporte de Rede e Armazenamento de Dados
(storage) permitiu a desmaterialização total do Processo Clínico, com a inerente simplificação dos procedimentos internos e celeridade no atendimento
(clínico e administrativo), garantindo o aumento da
eficácia, eficiência e qualidade dos cuidados de saúde prestados aos utentes e posicionando o Hospital
num patamar que possibilitará futuros desafios tecnológicos, nomeadamente o aumento da interação
com outros organismos da Administração Pública.

Objetivos atingidos








Maior rapidez no registo da atividade clínica/administrativa, resultante do aumento da velocidade da rede, contribuindo assim, para uma resposta mais célere no atendimento aos utentes;
Eliminação dos tempos de paragem dos sistemas de informação do Hospital resultante da implementação de redundância ao nível do core da rede;
Melhoria das comunicações via internet (RIS) com as instituições do SNS;
Disponibilização de forma imediata os dados e as imagens em apenas alguns
segundos, interna e externamente (via PDS), sem necessidade de instalação de
qualquer aplicativo para visualizar imagens médicas (PACS);
Garantia da segurança da informação dos utentes com a aquisição de um firewall de nova geração e nos acessos por rede wireless LAN e WLAN;








Redução dos custos para o SNS e o cidadão, pela não duplicação de exames nos
Centros de Saúde ao disponibilizar a informação clínica (imagens médicas e relatórios) no Portal do Utente;
Melhoria da qualidade nos cuidados de saúde prestados aos doentes;
Aumento do grau de satisfação dos profissionais de saúde e dos utentes;
Aumento da rentabilização da atividade dos profissionais;
Melhoria da eficiência energética e monitorização das condições ambientais.

Publicitação
1. Newsletter do Hospital de Santarém, HDSInForma n.º 58
2. Jornal O Mirante, em 03-11-2016
3. Jornal O Ribatejo, em 03-11-2016
4. Jornal Correio do Ribatejo, em 04-11-2016
5. Site do HDS em 2016
6. Site do HDS em 2017
7. Site do HDS em 2018
8. Jornal Rede Regional, em 11-09-2019
9. Intranet do HDS, em 11-09-2019
10. Site do HDS, em 11-09-2019
11. Jornal Correio do Ribatejo, 13-09-2019
12. Jornal Mais Ribatejo, 13-09-2019
13. Portal / newsletter do SNS, em 12-09-2019
14. Portal do SNS, em 18-09-2019
15. Jornal O Mirante, em 01-10-2019
16. Jornal Mais Ribatejo, em 01-10-2019
17. Jornal Correio do Ribatejo, em 01-10-2019
18. Jornal Médio Tejo.Net, em 01-10-2019
19. Portal do SNS, em 01-10-2019
20. Site do HDS, em 01-10-2019
21. Portal PORTUGAL2020, em 02-10-2019

