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Saúde

Hospital Privado de Paredes/CESPU

Novo rumo definido para o
Hospital Particular de Paredes
Ultrapassando as dificuldades às quais esteve sujeito, o Hospital
Privado de Paredes/CESPU assume estratégias altamente
diferenciadores que o Professor Marco André, atual presidente desta
instituição de saúde privada, está a desenvolver em parceria com
uma experiente equipa de profissionais.

Com praticamente uma década
de história, quais as estratégias
definidas para o Hospital Privado
de Paredes/CESPU?
Na continuidade de um serviço hospitalar público, que deu lugar ao Centro
Hospitalar Tâmega e Sousa, surgiu no
ano de 2008 este Hospital Particular
como um projeto privado jovem na área
da Saúde que festeja, em fevereiro próximo, 10 anos de existência.
As dificuldades iniciais inerentes a um
projeto privado desta envergadura foram superadas através de um grande rigor de gestão e capacidade competitiva,
durante uma das piores crises que o país
atravessou e numa área altamente competitiva e exigente como é a área da
Saúde.
Para tal, contribuíram de forma decisiva o apoio de todo o staff, que se tem
revelado inexcedível, os parceiros, os
acionistas e as forças vivas da região, levando a que hoje possamos olhar para
o futuro com ambição e fundadas expectativas de sucesso no serviço a todos
os que nos procuram.

A atual equipa de gestão alicerçada em princípios de rigor e inovação, com uma política de sustentabilidade financeira, em conjunto com
todos os stakeholders do Hospital,
pretende catapultar o hospital para
um lugar de referência no panorama
da saúde privada em Portugal reforçando a sua posição de motor de desenvolvimento local e regional, encontrando-se numa fase de reestruturação, consolidação e crescimento
contínuo e sustentado.

• no profissional de saúde que pode
encontrar neste espaço oportunidades
únicas para o desenvolvimento da sua
capacidade e competência profissional.
A oferta de serviços que disponibilizamos à comunidade vai desde a prestação de cuidados de saúde de qualidade
distintiva, até à integração da rede de
cuidados paliativos/continuados portuguesa, cuidando dos mais necessitados
sempre com o máximo respeito pela
dignidade e bem-estar da pessoa, através de um serviço de excelência.
Optando por cuidados de saúde
diferenciadores, quais as metas
estipuladas para o futuro?
A experiência granjeada nesta área de
serviços de saúde privados coloca-nos
em condições privilegiadas para encetar
conversações com novos parceiros para
a criação de uma rede de cuidados continuados/paliativos em zonas carenciadas, longe dos grandes centros, bem como de outros serviços, numa política de
proximidade de perspetiva regional, replicando este modelo de sucesso.
Em conjunto com o nosso principal
acionista – a CESPU, Cooperativa de
Ensino Superior Politécnico e Universitário, iniciativa de referência privada
mais antiga do país na área do ensino
da saúde, oferecemos excelentes oportunidades de ensino em ambiente real

Qual a visão da atual direção para este espaço de saúde?
Não nos desviando daqueles que foram os objetivos iniciais e pretendendo
ser cada vez mais um Hospital de proximidade, centramos a nossa atenção em
três pontos fundamentais:
• no utente que nos procura;
• na resposta a todas as suas necessidades baseada sempre em princípios de
inovação e competência dos recursos
humanos altamente qualificados que integram esta unidade hospitalar;

Jul2017

de trabalho permitido o desenvolvimento do talento individual e coletivo.
Numa política de angariação de novos
parceiros e alargamento das áreas de intervenção já garantidas como a Imagiologia Médica com o Centro Dr. Campos
Costa; o Laboratório de Análises Clinicas Germano de Sousa e a Medicina
Desportiva, através da líder na gestão
clínica de sinistros desportivos, a Trueclinic fomenta o desporto com saúde,
que permitiu a intervenção em número
elevado de atletas. Desenvolveremos todos os esforços no sentido de assegurar
outras especialidades médico-cirúrgicas
como, por exemplo, um centro diferenciado na área da cabeça e pescoço.
Para além dos serviços convencionados que se encontram em vigor, projetamos o alargamento a novos acordos e
convenções com os subsistemas de saúde existentes no país com objetivo de
oferecer as melhores condições a quem
nos procura.
Para melhor esclarecimento de
toda a população, quais os horários do Hospital Privado de Paredes/CESPU?
De portas abertas para o acolher com
o máximo de rigor e profissionalismo, o
Hospital Privado de Paredes/CESPU
está acessível 24 horas por dia, 365
dias por ano.

