
Data: 
 

8 de Setembro de 2020 

Para: Residentes da Metro West Massachusetts  

De: 
 
Assunto: 

Andrew Harding, Diretor Executivo, MetroWest Medical Center 
 
Mudanças de serviço pendentes no MetroWest Medical Center 

 
Estou escrevendo para informá-lo de importantes mudanças pendentes no MetroWest Medical Center 
em Natick e Framingham. Após cuidadosa consideração e planejamento, tomamos a decisão estratégica 
de adaptar e oferecer serviços mais especializados no Leonard Morse Hospital em Natick. 
 
O MetroWest Medical Center entrou com uma petição junto ao Departamento de Saúde Pública de 
Massachusetts para restringir o foco do campus do Leonard Morseto Hospital para atendimento de 
saúde comportamental. Queremos que o campus do Leonard Morse Hospital se torne um centro 
especializado em saúde comportamental exclusivo e dedicado à saúde mental de nossa comunidade 
para atendimento psiquiátrico infantil, adolescente, adulto e geriátrico. A saúde comportamental é um 
desafio em nossa comunidade, e é fundamental otimizar nossos serviços para ajudar a resolver o 
problema.  
 
O MetroWest Medical Center continuará a atender às necessidades da comunidade no campus do 
Framingham Union Hospital, que fica a 10 km do campus de Leonard Morse. Além disso, o MetroWest 
Medical Center está fazendo investimentos para aprimorar os serviços de atendimento intensivo no 
campus de Framingham Union, a fim de aproveitar os serviços de alta qualidade do Framingham Union 
Hospital. 
 
Os projetos planejados incluem atualizações para o departamento de emergência, infraestrutura 
hospitalar e equipamento clínico, além de investimentos na linha de serviços cardiovasculares e na 
adição de serviços de tratamento de feridas, para citar alguns. Essas melhorias apoiarão o aumento da 
capacidade do campus de atender à comunidade da grande MetroWest, além de melhorar a qualidade, 
o valor e a continuidade dos atendimentos prestados.  
 
Prevemos que as mudanças no serviço ocorram no dia 25 de Outubro de 2020. Enquanto o processo 
regulatório estiver em andamento, todos os serviços atualmente oferecidos no Leonard Morse Hospital 
continuarão funcionando normalmente.  
 
Quero expressar minha sincera gratidão a todos os residentes da região MetroWest por escolher o 
MetroWest Medical Center para suas necessidades de assistência médica. O hospital inteiro está 
comprometido em apoiar todos os nossos pacientes e funcionários durante todo esse processo. 
Obrigado. 
 
Atenciosamente,  
 
 
 
Andrew D. Harding, Diretor Executivo, MetroWest Medical Center  
 

 


