
UTENTES DÃO NOTA POSITIVA A INTERNAMENTO E CONSULTAS EXTERNAS

São Bernardo identificado pela
DECO como um dos melhores
hospitais do país

A Associação de defesa do consumidor revelou este mês os resultados de um
inquérito de 2017 no qual o Hospital São Bernardo surge como um dos melhores
do país. O Semmais quis saber se quem usou esta unidade hospitalar em 2018
corrobora o estudo da DECO.
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Foram divulgados, pela revista
Deco Proteste de fevereiro e

março, os resultados de um es-
tudo de experiência dos utentes,
efetuado pela Associação de De-
fesa do Consumidor DECO entre
maio e dezembro de 2017. O tra-
balho, que contou com a colabo-
ração da Faculdade de Medicina
da Universidade de Lisboa, reve-
la que o Hospital de São Bernar-
do está identificado "como um
dos melhores hospitais do país
ao nível do Internamento e Con-
sultas Externas.

A DECO revela que entrev-
istou, telefonicamente, "1723 ci-
dadãos, que avaliaram as idas
mais recentes ao hospital, e re-
unimos informação consistente
sobre 42 estabelecimentos públi-
cos e privados". O São Bernardo
lidera a tabela cie preferências,
com 98% de satisfação em cada
um, nos critérios do interna-
mento e das consultas externas.
Facto que motivou o Conselho
de Administração do Centro
Hospitalar de Setúbal, presidido
pelo Manuel Roque, a endereçar
os parabéns a todos os colab-
oradores que "se esforçam, dia

a dia, para propiciar aos utente:
as melhores condições de aten
dimento".
Nem tudo é um mar de rosas

Os resultados deste estudo,
realizado em 2017, dão classi-

ficação excelente, mas para os

utentes entrevistados pelo Sem-
mais nem tudo, no São Bernardo,
é um "mar de rosas".

Todos elogiam as

técnicas e médicas, desde os
auxiliares aos profissionais de
saúde. Já no que se refere aos

tempos de espera, por consultas
da especialidade e cirurgias, as

queixas são muitas e, em termos
de logística, o hospital "também
deixa muito a desejar".

Piedade Coelho esteve inter-
nada no serviço de especialidade
com uma infeção pulmonar, no
final do ano passado, depois de
duas passagens pelas urgências
hospitalares. «A nível do pessoal,
não tenho queixa absolutamente
nenhuma,>, refere, mas adianta

que «a Logística do Hospital é

outra conversa. As refeições são
servidas quase sempre frias,
ter almofadas, pijamas e len-
çóis limpos ao fim-de-semana é

uma sorte, e a limpeza das casas
de banho está longe do ideal».
A passagem pela urgência e a

permanência em SO (serviço
de observação) deixaram-lhe
também más memórias. «Posso
dizer que foi a pior experiência
da minha vida, em termos hos-
pitalares», confessa, enquanto
explica os motivos. «Ali é ponto
de passagem para toda a gente,
desde as macas que vão para os

pisos de internamento, trans-
porte de cadáveres (não vão em
sacos pretos, têm uma espécie

equipas



de tampa), todos os doentes que
vão à radiologia, carrinhos de

serviço, etc. É uma exposição
terrível, é muito difícil conseguir
manter a dignidade, quando não
há, sequer, a hipótese de porem
um biombo quando se está a ser
observada ou, no caso dos mais
idosos, terem que ser mudados
ou usar uma arrastadeira».^


