Obras de expansão criam capacidade para mais de 10 mil cirurgias por ano

Hospital CUF Sintra recebe
visita de comitiva da Câmara Municipal
O Hospital CUF Sintra, que está prestes a disponibilizar à população novos serviços
de saúde, recebeu, ontem, a visita do Presidente da Câmara de Sintra, Basílio Horta, e
do Presidente do Conselho Estratégico Empresarial de Sintra, Jorge Coelho. A
unidade hospitalar encontra-se na reta final da segunda fase de expansão, que vai
aumentar a oferta e diferenciação dos serviços de saúde na região.
Internamento, com capacidade para 55 camas, Unidade de Cuidados Intermédios, com 15
camas, Bloco Operatório com três salas, vão completar a oferta de cuidados de saúde do
Hospital CUF Sintra. As obras de expansão, permitiram, ainda, criar áreas de Exames
Especiais de Gastrenterologia, Ginecologia, Urologia e Pneumologia - com recobro
dedicado -, Medicina Física e Reabilitação, com disponibilização de ginásio, Medicina
Dentária e Hospital de Dia Oncológico, com 4 cadeirões e um quarto.
Estas novas áreas clínicas fizeram parte do percurso da visita realizada pela comitiva da
Câmara Municipal de Sintra, que em primeira mão conheceu todos os novos espaços desta
segunda fase de expansão. As áreas clínicas, que se encontram equipadas e preparadas
para iniciar a prestação de cuidados de saúde e que irão aumentar a complexidade dos
cuidados prestados à população do concelho e zonas limítrofes, entrarão em funcionamento
assim que seja atribuído o licenciamento de da Entidade Reguladora da Saúde.
O investimento efetuado no Hospital CUF Sintra, que substituiu a Clínica CUF Sintra que
iniciou atividade em 2014, permitirá realizar, num ano de atividade, 190 mil consultas de
especialidade, mais de 10 mil cirurgias e mais de 10 500 diárias de internamento.
A unidade hospitalar, que disponibiliza, ainda, Atendimento Médico Não Programado de
Adultos e Pediátrico, estima que passará a garantir 52 mil episódios de atendimentos nestes
dois serviços.
O Hospital CUF Sintra, com mais de 450 colaboradores, consolida, desta forma, a visão de
crescimento da rede CUF, fortalecendo a presença no concelho de Sintra.
No final da visita, a comitiva da Câmara Municipal de Sintra, recebida pelo Presidente do
Conselho de Administração da José de Mello Saúde, Salvador de Mello, reconheceu a
importância do investimento feito pela CUF, que permite disponibilizar cuidados
diferenciados e de excelência à população.
Para além dos Presidentes da Câmara e do Conselho Estratégico Empresarial, estiveram,
ainda presentes, da Câmara Municipal de Sintra, a vereadora Ana Duarte, o vereador
Eduardo Quinta Nova, a Coordenadora do Gabinete de Apoio Empresarial, Rita Pinto e a
Coordenadora do Gabinete de Relações Internacionais, Públicas e Protocolo, Marta Castelo
Branco.
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