REQUALIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA
DO HOSPITAL DE SANTARÉM, E.P.E.

Código:

ALENT-08
08-0348-FEDER-000186

Designação:

Requalificação do Serviço de Urgência do Hospital de Santarém, EPE

Tipologia:

Unidades da rede de urgência e emergência

Eixo:

2 - Valorização do Espaço Regional

Regulamento: Saúde
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Período de Execução do Investimento da Operação
Prevista (aprovada em candidatura)

Efetiva

Data de início

13-02-2008

26
26-02-2008

Data de fim

30-11-2013

29
29-11-2013

Componentes da Operação
FEDER
Designação inscrita no contrato

Candidatado
(100%)

Pedidos de pagamento

Financiado
(85%)

Analisados
nalisados

Validados

Estudos e Projetos

166.181,20 €

141.254,02 €

166.181,20 €

166.181,20 €

Instalações Especiais – estrutura de
contentores para instalação temporária do
Serviço de Urgência

910.773,06 €

774.157,10 €

1.473.032,67 €

900.697,96 €

2.511.870,95 €

2.135.090,31 €

4.430.723,43 €

2.446.747,74 €

Equipamento de Imagiologia de urgência

120.786,00 €

102.668,10 €

120.786,00 €

120.786,00 €

PACS – Sistema de Informação Clínica Digital

783.294,53 €

665.800,35 €

783.294,53 €

783.294,53 €

Equipamento Médico-Cirúrgico

255.465,78 €

217.145,91 €

255.465,78 €

209.655,73 €

1.067.534,40 €

907.404,24 €

1.016.597,41 €

962.603,87 €

Equipamento Mobiliário Hospitalar e Hoteleiro

99.519,52 €

84.591,59 €

99.519,52 €

90.482,92 €

Equipamento Administrativo e de Informática

87.127,43 €

74.058,32 €

91.272,54 €

81.912,91 €

Equipamento Administrativo e de Informática 2ª Fase

83.024,99 €

70.571,24 €

77.904,89
.904,89 €

66.272,45 €

Fiscalização da Empreitada

68.832,78 €

58.507,86 €

68.832,78 €

60.953,47 €

6.154.410,64 €

5.231.249,04 €

8.583.610,75 €

5.889.588,78 €

Obras e Instalações Técnicas – Projeto
Central

Equipamento Médico-Cirúrgico - 2ª Fase

TOTAL:
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Enquadramento do Projeto

O Serviço de Urgência foi construído em 1982 e visava um número de atendimentos
anual de cerca de 50.000 a que correspondia uma média de 140 atendimentos/dia.
Passados 25 anos e em instalações e espaços que se mantiveram
mant
quase inalterados, viuse confrontado
do com um volume que mais do que duplicou, passando para 136.070
atendimentos em 2007, correspondendo a mais de 370 atendimentos/dia.
Acresce o facto que
e o perfil do doente atendido no Serviço de Urgência se foi alterando
profundamente ao longo dos
os anos,
anos quer
uer com o envelhecimento muito significativo das
populações que servimos (cerca de 200.000 habitantes), quer com a circunstância do
Hospital ser a única estrutura de saúde no distrito com a mesma função.
De acordo com o Processo de Requalificação da Rede de Urgência Geral, o Despacho n.º
5414/2008, do Ministro da Saúde,
Saúde o Hospital de Santarém passou a integrar
integra a Rede com
um Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica.
Médico
Por estas razões tornou-se
se urgente e inadiável uma intervenção estrutural no Serviço de
Urgência para responder adequadamente à grande procura a que estava sujeita, com
qualidade e humanização.
Em 2008, o Hospital Distrital de Santarém, E.P.E. submeteu a candidatura ao Quadro de
Referência Estratégico Nacional (QREN) de um Projeto de Requalificação do Serviço de
Urgência Geral do Hospital, pretendendo obter co-financiamento
co financiamento para uma intervenção
estrutural, de forma a responder adequadamente à elevada procura, com aumento da
qualidade
lidade e humanização dos serviços prestados.
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Objetivos do Projeto
Com a execução deste Projeto, o Hospital Distrital de Santarém concretizou os objetivos
delineados na candidatura:
1. Ampliar, remodelar e beneficiar o Serviço de Urgência do Hospital Distrital de
Santarém;
2. Melhorar as condições de acesso, de admissão, de espera, de atendimento e de
tratamento;
3. Autonomizar o circuito de acesso de Urgência Pediátrica.

Indicadores de Realização
Este Projeto,, com a ampliação das instalações, remodelação de circuitos e procedimentos
e aquisição de equipamentos, permitiu atingir diversos objetivos:
1. Separação da Urgência Pediátrica da Urgência Geral e criação de acessos

separados.
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2. Considerando que o Projeto de Remodelação do Serviço de Urgência
Urg
foi

desenvolvido em simultâneo com o Projeto de Urgência Pediátrica:
2.1 Criação de duas salas de espera para acompanhantes, bem dimensionadas e
humanizadas, uma para a Urgência Geral e outra para a Urgência Pediátrica.
P

Urgência Geral

Urgência Pediátrica

2.2 Criação de salas de espera secundárias, após triagem dos doentes.
doentes

Urgência Geral

Urgência Pediátrica
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3. Criação de uma sala de diretos para situações de risco iminente de vida,

devidamente dimensionada para as funções que lhe são atribuídas.

4. Criação de gabinetes de consulta em número suficiente para o atendimento médio de

15 doentes/hora, respeitando as particularidades das consultas, consoante as
especialidades.
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5. Criação de dois gabinetes de triagem médica e/ou de enfermagem com acesso a

doentes em maca.

6. Criação de diversas salas de tratamentos.
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7. Criação de duas salas de pequena cirurgia.

Sala 1

Sala 2

8. Ampliação da sala de doentes no Serviço de Observação (SO), clínica e de

enfermagem, com características de cuidados intermédios.
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9. Implementação do PACS – Sistema de Arquivo e Comunicação de Imagens,

integrado com o RIS – Sistema de Informação Radiológica.

PACS Station

Digitalizador

10. Equipamento adquirido pelos Serviços
erviços de apoio direto ao Serviço de Urgência

(Unidade de Cuidados Intensivos, Bloco Operatório, Imagiologia e Esterilização)

Unidade de Cuidados Intensivos

Bloco Operatório

Camas para cuidados intensivos
ntensivos

Mesa operatória universal
u
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Serviço de Imagiologia

Esterilização

Ecógrafo com sondas linear convexas

Máquina de lavar ferros

Indicadores de Resultado
1- Melhoria das condições de atendimento e de tratamento
A nova Urgência tem uma dimensão quatro vezes maior do que a anterior, pelo
que possibilitou a criação de novas áreas de atendimento e alargamento das que
existiam até à ampliação. O espaço de tratamento era exíguo, verificando-se
verificando
muitas vezes sobrelotação dos espaços, macas no único corre
corredor existente e total
falta de espaço para uma prestação dos cuidados com a qualidade desejável. Por
exemplo, foram criadas 2 salas de pequena
pequena cirurgia e 1 sala de ortopedia, quando
anteriormente o espaço era o mesmo para estas áreas.
A implementação do Sistema de Informação PACS/RIS permitiu a requisição
eletrónica de exames, a visualização dos relatórios de Imagiologia e imagens logo
após a sua conclusão.
Foi adquirido equipamento médico-cirúrgico
médico cirúrgico que permitiu a modernização de
equipamentos (substituição
substituição de equipamento totalmente obsoleto)
obsoleto e a aquisição de
outros inexistentes.
Verificou-se
se simultaneamente o aumento das condições de conforto
conf
dos doentes,
com forte investimento nas camas/colchões/cadeirões de tratamento, etc.,
etc
possibilitando um aumento profundo da qualidade dos serviços prestados.
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2- Melhoria das condições de trabalho dos profissionais
As novas instalações e equipamentos permitiram
permitiram a revisão dos procedimentos de
trabalho que garantem ainda maior fiabilidade dos resultados bem como maior
celeridade no diagnóstico e tratamento dos doentes.
Foram mobiladas áreas de vestiário, com condições para pequenas refeições,
espaços totalmente
mente separados,
separados, o que contribuiu para o aumento de satisfação e
motivação profissionais.
3- Melhoria do funcionamento do serviço de urgência que contribuirá
igualmente para a melhoria do funcionamento do Hospital como um todo
Com a existência de espaços, instalações
instalações e novos circuitos/procedimentos, desde
a admissão até ao momento da alta, é possível assegurar o exercício de boas
práticas com o consequente impacto nos restantes circuitos e procedimentos,do
Hospital, nomeadamente em contexto de internamento e de eficiência na
disponibilização dos resultados dos meios complementares de diagnóstico e
terapêutica.
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