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Comunicado

Região de Leiria
Leiria concorda com o Plano Estratégico
Estratégico do Centro Hospitalar de Leiria
Leiria
2018/2022 e defende a expansão do serviço de urgência
[07 de setembro, 2018]

O Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria, reunido em Santiago da
Guarda (Ansião) no dia 07 de setembro, deliberou por unanimidade emitir um parecer positivo sobre o
Plano Estratégico do Centro Hospitalar de Leiria 2018/2022, cujo documento o Conselho de
Administração do Centro Hospitalar de Leiria (CA/CHL) remeteu aos 10 Municípios da Região de Leiria,
respetivamente Alvaiázere, Ansião, Batalha, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Leiria, Marinha
Grande, Pedrógão Grande, Pombal e Porto de Mós.
No parecer, a CI Região de Leiria saúda o CA/CHL pela iniciativa de elaborar o Plano Estratégico no horizonte
temporal 2018/2022,
2018/2022, de forma particular
particular,
ticular, expressa a sua concordância sobre a nova visão institucional
institucional para
o Centro Hospitalar de Leiria
Leiria apresentada no documento,
documento, e subscreve globalmente as linhas de orientação
orientação
apresentadas,
apresentadas reforçando a aposta estratégica numa relação de confiança com os Cidadãos, fixando
posições de referência, tendo como meta a generalização a toda a população servida o cumprimento dos
Tempos Máximos de Resposta Garantidos (TMRG) legalmente estabelecidos.
A CI Região de Leiria defende a capacitação técnica e institucional do CHL,
CHL, assumindo desde já os objetivos
estratégicos de reforçar as suas funções assistências,
assistências dotado de novas especialidades médicas,
procedendo à qualificação e ampliação das suas instalações numa operação faseada que promova uma
melhor articulação e integração de serviços, com prioridade para as ampliações e diversificação de
serviços nos hospitais de Santo André (HSA) e de Pombal (HDP), como sejam a remodelação e expansão
do Serviço de Urgência Geral do Hospital Santo André (HSA), expansão da Consulta Externa no HSA e HDP,
e ainda remodelação e ampliação o Hospital de Dia no HSA.
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A CI Região de Leiria partilha igualmente
igualmente a visão estratégica preconizada
preconizada pelo CA/CHL de promover a
articulação efetiva com os Cuidados de Saúde Primários,
Primários bem assim com a Rede Nacional de Cuidados
Continuados Integrados (RNCCI), assente em parcerias alargadas de políticas ativas e processos expeditos
de referenciação hospitalar para a continuidade de cuidados, que visem o objetivo de ter na Região de
Leiria 300.000 habitantes mais saudáveis, utilizando plenamente os recursos humanos e equipamentos
sociais, culturais e desportivos disponíveis, e em complemento com os serviços de qualidade prestados
pelo CHL.
A CI Região de Leiria concorda ainda com os
os objetivos
objetivos da inovação e proximidade na prestação de cuidados
de saúde preconizada pelo CA/CHL,
CA/CHL alargando esse conceito no âmbito da prestação de cuidados de saúde
domiciliários, abrangendo mais doentes em situação de dependência que não necessitem de
internamento, na sequência de um episódio de urgência ou no seguimento de uma consulta, criando
condições de assistência com qualidade ao domicílio.
A CI Região de Leiria entende ser importante a melhoria das acessibilidades e de mobilidade para os
hospitais de Po
Pombal e Leiria (HSA) em todo o território da região, com especial destaqu
destaque
estaque para a
requalificação do IC8
IC8, para que os Cidadãos dos concelhos de Pombal, Ansião, Alvaiázere, Figueiró dos
Vinhos, Castanheira de Pera e Pedrogão Grande, tenham como opção o recurso aos cuidados hospitalares
de excelência e à diversidade de especialidades médicas que atualmente são garantidas pelo Hospital
Santo André, em Leiria, e no Polo de Pombal do Centro Hospitalar de Leiria.

Santiago da Guarda, 07 de setembro de 2018
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