Designação do projeto | Remodelação e Ampliação do Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica da
Unidade Hospitalar de Caldas da Rainha
Código do projeto |CENTRO-05-4842-FEDER-000005
Objetivo principal| Reforçar a Rede de Infraestruturas Sociais e de Saúde
Região de intervenção | Região Centro
Entidade beneficiária |Centro Hospitalar do Oeste, EPE
Data de aprovação | 12-07-2017
Data de início |24-01-2018 (início da empreitada)
Data de conclusão | 30-06-2019 (data prevista de conclusão da empreitada)
Custo Total do Investimento |2.766.959,57€
Custo total elegível |1.794.117,65€
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER - 1.525.000,00€
Apoio financeiro público nacional | 1.241.959,57€

Objetivos do Projeto:
Dotar o Serviço de Urgência Médico-Cirúrgico do Hospital das Caldas da Rainha das condições físicas e
funcionais para a prestação de cuidados de saúde à população que ao Serviço de Urgência se dirige; Melhorar
os tempos de permanência dos doentes no Serviço de Urgência; Minimizar os riscos de infeções hospitalares,
potenciados pela concentração de um número elevado de doentes em espaços reduzidos, e durante
períodos alongados; Melhorar os circuitos internos, através da relocalização de espaços; Melhorar a
acessibilidade do exterior ao SUMC (quer dos doentes, quer das ambulâncias);Contribuir para a prestação
de cuidados humanizados.
O Projeto irá criar uma nova sala de decisão terapêutica, com capacidade para 20 doentes e um espaço
complementar com 12 cadeirões.
O projeto permitirá igualmente a instalação e melhoria dos equipamentos básicos e de transporte e o
reajustamento dos equipamentos médico-cirúrgicos às novas realidades tecnológicas.

Monitorização do nível de execução:

Encontra-se concluída a obra do novo edifício do SO2, estando o mesmo a ser preparado para receber o
Serviço de Urgência Pediátrica.
Em simultâneo está a ser executada a estrutura de ampliação da urgência pediátrica, que já se encontra na
fase de betonagem da última laje.
Apesar da obra ser contígua às instalações existentes e em funcionamento continuo, é de louvar a
cooperação de todos, profissionais e utentes, no sentido de facilitar a execução das obras e a sua
coordenação.
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