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hospital de santo espírito da ilha terceira comemorou 530 anos

HSEIT quer fixar médicos
e aumentar idoneidades

No dia em que o Hospital de Santo 
Espírito da Ilha Terceira (HSEIT) 
comemorou 530 anos, o presidente 
do conselho de administração iden-
tificou como principais desafios 
da unidade a criação de condições 
para fixar médicos, o aumento de 
idoneidades formativas, a constru-
ção de um novo laboratório para o 
serviço de epidemiologia e biologia 
molecular e o reforço do serviço de 
evacuações médicas, que serve todo 
o arquipélago.
“Sabemos o quadro que temos, quer 
de médicos, quer de enfermeiros, 
quer de outras profissões e a idade 
que têm e a necessidade que temos 
de prever, por antecipação, as neces-
sidades que iremos ter no futuro. 
Este caminho da diferenciação e da 
elevação da qualidade não pode dei-
xar de ser uma das prioridades do 
conselho de administração”, avan-
çou, ontem, aos jornalistas.

A efeméride devia ter sido assina-
lada em março, mas as celebrações 
foram adiadas devido à situação de 
contingência em São Jorge.
Pedro Marques destacou a evolução do 
hospital nos últimos 30 anos e “o salto 
que deu, quer em número de produção 
de consultas, de cirurgias, de interna-
mentos e de exames”, que hoje em dia 
são “muito diferenciados”. 
“Há uma aposta clara na diferencia-
ção e isto é um caminho para pros-
seguir no futuro. Do ponto de vista 
dos recursos humanos, da atração 
de mais profissionais, de mais co-
nhecimento, de podermos colaborar 
na área do ensino, da formação pré e 
pós-graduada e de termos potencial 
para atrair profissionais”, apontou.
O secretário regional da Saúde, 
Clélio Meneses, lembrou que o 
hospital, o primeiro da região, foi 
“fundado para tratar dos enfermos 
e dos viajantes” que passavam pela 

ilha Terceira, frisando que os ser-
viços de saúde são hoje um critério 
prioritário na escolha de um destino 
turístico.
“Um dos grandes desafios que temos 
é fazer com que cada vez mais este 
hospital seja uma marca de qualida-
de, de disponibilidade e de rapidez 
de acesso”, disse.

Melhorias na heModiálise
As declarações foram prestadas à 
margem da inauguração de uma 
nova estação de tratamento de água 
para hemodiálise, que representou 
um investimento de cerca de 280 
mil euros.
Segundo a diretora do serviço de ne-
frologia do hospital, Lourdes Dias, 
o novo equipamento permite imple-
mentar técnicas que ainda não eram 
utilizadas, como o alto fluxo e a he-
modiafiltração, com vantagens para 
a qualidade do tratamento. 
“O alto fluxo permite aos doentes 
ficarem muito melhor dialisados, 
porque, no mesmo tempo de diáli-
se, depura mais toxinas urémicas e 
faz com que os doentes fiquem mui-
to mais dialisados e tenham menos 
complicações. Além disso, podem-
se implementar técnicas em doentes 
com insuficiência cardíaca, porque 
permite uma hemodiálise mais está-
vel”, explicou.
A estação, que utiliza a tecnologia 
“mais avançada do ponto de vista 
tecnológico” existente atualmente, 
vai permitir também uma maior sus-
tentabilidade ambiental, de acordo 
com João Costa, responsável para 
Espanha e Portugal do serviço técni-
co da Baxter, empresa que forneceu 
o equipamento. 
“Conseguimos chegar a uma pou-
pança anual de cerca de 3.500 metro 
cúbicos de água, o que, em lingua-
gem comum, equivale a um pouco 
mais de uma piscina olímpica cheia 
de água. É algo significativo, muito 
mais nos dias de hoje, em que a sus-
tentabilidade é uma questão muito 
importante”, apontou, acrescentan-
do que o sistema permite “monitori-
zar em tempo real” o tratamento de 
águas.
Os Açores têm atualmente 226 do-
entes em hemodiálise, 124 na ilha 
de São Miguel, 79 na ilha Terceira, 
17 na ilha do Faial e seis na ilha do 
Pico.  
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Em dia de aniversário, o presidente do conselho de 
administração do HSEIT falou sobre os desafios fu-
turos do hospital.

Os deputados do grupo parlamentar 
do PS/Açores reúnem no Faial, entre 
14 e 16 deste mês, para analisar e de-
bater o Plano e Orçamento de 2023 e 
as Orientações de Médio Prazo.
Ao longo dos três dias de trabalho, 
os deputados incindirão a sua aná-
lise, entre outros aspetos, sobre os 
desafios que as famílias e empresas 
enfrentam na atual conjuntura eco-
nómica e social. 
Estão ainda previstas visitas à Es-
cola Secundária Manuel Arriaga, à 
Cooperativa Agrícola de Laticínios 
do Faial e ao Lar das Criancinhas 
da Horta e uma reunião com a As-
sociação de Produtores de Espécies 
Demersais dos Açores.  

A PSP/Açores realiza, entre 14 e 21 
deste mês, a operação “Viajar sem 
pressa”. Em comunicado, o Coman-
do Regional dos Açores da PSP refe-
re que estão previstas operações de 
fiscalização rodoviária direcionadas 
para o controlo de velocidade, “in-
cidindo nos locais onde se verifica 
uma maior ocorrência de sinistrali-
dade”. Serão igualmente realizadas 
campanhas de sensibilização, em 
parceria com a Autoridade Nacio-
nal de Segurança Rodoviária.  

O sorteio da quinta eliminatória da 
Taça de Portugal realiza-se na pró-
xima segunda-feira, 14 de novem-
bro, às 10:00 (hora dos Açores), 
na Cidade do Futebol. Além dos 
encontros dos oitavos-de-final, o 
sorteio também define os embates 
das eliminatórias seguintes.
Entre os 16 qualificados estão sete 
da Liga, quatro da Liga 2, três da 
Liga 3 e dois do Campeonato de 
Portugal. Conferimos, então, a lista 
de todos os apurados:
Liga: Arouca, FC Porto, Famalicão, 
Vitória de Guimarães, Casa Pia, SL 
Benfica e Sporting de Braga. Liga 2: 
Académico de Viseu, Leixões, Na-
cional e B SAD. Liga 3: Lank Vila-
verdense, Varzim e Vitória de Setú-
bal. Campeonato de Portugal: Rabo 
de Peixe e Beira-Mar.
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