Designação do projeto: Aquisição de equipamento de tecnologia avançada para diagnóstico e terapêutica altamente especializada

Código do projeto: LISBOA-06-4842-FEDER-000048
Objetivo principal: Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação
Região de intervenção: Lisboa
Entidade beneficiária: Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, EPE
Data de aprovação: 11-03-2019
Data de início: 27-12-2018
Data de conclusão: 30-09-2020
Custo total elegível: 2,843.684,87 € EUROS
Apoio financeiro da União Europeia - FEDER: 1,421,842,43 €
Apoio financeiro Público Nacional: 1.421.842,44 € EUROS

Objectivos, atividades e resultados esperados/ atingidos:
Esta operação é fundamental para melhorar a qualidade do diagnóstico e tratamento com equipamentos tecnologicamente avançados para melhorar a resposta às necessidades
atuais e emergentes da população, com especial enfoque nas especialidades de oftalmologia, oncologia e cardiologia.
Estes equipamentos contribuirão para a mitigação das fragilidades com resposta integrada, redução dos tempos de espera e diagnósticos mais precoces.
A presente operação tem como principais objetivos estratégicos:
 Suprir a necessidade de substituição do equipamento atualmente existente e considerado essencial ao funcionamento do SNS, por total obsolescência do mesmo, potenciando a
diferenciação tecnológica do novo equipamento.
 Proporcionar uma melhoria muito acentuada das condições de segurança e da eficácia na atividade cirúrgica.
 Melhorar a rentabilização da capacidade instalada comprometida pelas limitações técnicas associadas ao equipamento existente.

 Aumentar a fiabilidade, segurança e conformidade dos parâmetros e processos no tratamento do utente.
 Aumentar a capacidade de resposta e melhorar o acesso da população aos cuidados de saúde, através da redução das listas de espera cirúrgica e para exames complementares de
diagnóstico.
 Reduzir os custos da área clínica e financeira por transferência de doentes inter e intra hospitalar no SNS ou para unidades privadas;.
 Diminuir os custos de manutenção e assistência Técnica.

Assim, a presente operação, apresenta também um conjunto de benefícios indiretos proporcionados pela maior precisão e qualidade dos equipamentos, que terão impacto na
redução de custos ao nível da prestação de cuidados de saúde, segurança dos doentes e custos de não qualidade, dos quais se destacam: prevenção da infeção hospitalar; diminuição
de incidentes e de acidentes; menos dias de internamento; menos gastos com antibióticos e outros fármacos (utilização racional); menos queixas dos doentes; menor morbilidade
hospitalar e menor mortalidade.
Os equipamentos que fazem parte da presente operação contribuírão para a redução dos tempos de espera no CHULC e na região de Lisboa e Vale do Tejo.

