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Prestar

Cuidados
de Saúde
Diferenciados
e de Excelência

Para percebermos melhor o seu enquadramento, teremos de
entender que estamos numa região arquipelágica. Perante esta
singularidade, o Hospital do Divino Espírito Santo “obriga-se” a
dispor da generalidade das especialidades médicas e cirúrgicas.
A exceção são a cirurgia cardiotorácica e a cardiologia pediátrica. O Hospital assemelha-se assim a um Hospital Central. Este
elevado grau de diferenciação resulta das condições de descontinuidade geográfica que justificam a existência de várias especialidades, apesar duma população relativamente reduzida no
que respeita aos critérios de casuística normalmente utilizados,
pelos fatores distância e custo dos hospitais centrais nacionais.
O Hospital serve a totalidade das populações de São Miguel
e de Santa Maria num total aproximado de 145 mil habitantes e
ainda, nas especialidades que apenas o HDES disponibiliza na
Região Autónoma dos Açores, a restante população da região
com cerca de 250 mil habitantes.
O Hospital está dotado de equipamentos médicos da mais
elevada qualidade e tecnologia. “Destacamos a câmara hiperbárica, um TAC de 64 cortes, um angiógrafo, uma ressonância
magnética, etc”.
Em novembro de 2007, obteve a sua primeira acreditação
internacional pela então HQS. Foi reacreditado, pela CHKS, em
2010 e 2015. “Em junho de 2018 iniciámos novo processo de
reacreditação que deverá estar concluído no início de 2019.”
“O Hospital de Ponta Delgada tem, ao longo dos anos, desenvolvido uma intensa atividade de investigação e tem mantido uma
ligação muito forte à Universidade dos Açores. Só em 2017 foram
publicados 44 artigos em revistas científicas indexadas, sendo o
HDES a instituição principal em 12 desses artigos e colaborando
com outras instituições nos restantes 32”, acrescentam.
No que ao futuro diz respeito, os nossos interlocutores destacam a pretensão de adequar as atuais estruturas físicas (do
edifício) de modo a permitir desenvolver as áreas de ambulatório e os “hospitais de dia”, bem como reforçar a capacidade de
internamento da medicina intensiva. O objetivo final é sempre
prestar cuidados diferenciados de excelência.

O Hospital do Divino Espírito Santo tem como missão prestar cuidados de saúde
diferenciados, com elevados níveis de competência, rigor e transparência. A excelência
é validada pelas sucessivas acreditações internacionais que o hospital tem registado
desde 2007. Fernando Mesquita (presidente do Conselho de Administração) e Madalena
Melo (vogal do Conselho de Administração) falam-nos agora sobre o compromisso com
que todas as pessoas estão envolvidas neste projeto.

