
MAC
muda se
em Março
para Hospital
D Estefânia
Macedo disse antes
do anúncio que não era
decisão do governo
A administração da Maternida
de Alfredo da Costa MAC anun
ciou ontem que a transferência
da ginecologia e obstetrícia e dos
cuidados intensivos neonatais

para o Hospital Dona Estefânia
em Lisboa deve realizar se em
Março do próximo ano Oanún
cio aconteceu poucos minutos
após o ministro da Saúde escla
recer que o encerramento pre
visto para o final deste ano acon
teceria apenas quando o conse
lho de administração daquela
unidade de saúde o entendesse

Em comunicado a presidente
do Conselho de Administração
do Centro Hospitalar de Lisboa
Central CHLC no qual a MAC
está integrada reitera que o
fecho da maternidade tal como

hoje existe está perspectivado
para o final deste ano ou prin
cípios de 2013
De acordo com a administra

ção o timing do encerramen
to da MAC sempre esteve con
dicionado à transferência de ser

viços dentro do Centro a qual
terá sempre de respeitar crité
rios de segurança qualidade e as
boas práticas clínicas para apres
tação dos melhores cuidados de
saúde aos utentes

No comunicado o centro hospi
talar esclarece que esta transfe
rência implica apenas obras de
adaptação das instalações exis
tentes nos edifícios do Hospital
Dona Estefânia uma interven
ção que já estava prevista e que
será apenas alargada para inte
grar um maior número de pos
tos de neonatologia
O Centro garante ainda que a

passagem da actividade assisten
cial para o Hospital D Estefânia
e a racionalização de meios assim
obtida levará a uma poupança
anual superior a 10 milhões de
euros

De acordo com o CHLC aMAC
e o Hospital Dona Estefânia rea
lizaram 6 400 partos em 2011
Em 2012 até ao dia 3 de Dezem
bro estas duas unidades hospi
talares realizaram 4 340 partos
o que significa uma redução de
cerca de 1 700 partos Lusa
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