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Hospital da Prelada
é especialista na sua saúde
[ Unidade de cariz essencialmente cirúrgico, o Hospital da Prelada é uma referência nacional.
As 12.000 cirurgias, as 117.000 consultas e os 200.000 exames realizados, em média, todos os anos traduzem
a intensa atividade. Mas há muitos mais motivos para ser o especialista na sua saúde no Porto ]

O

Hospital da Prelada comemora, amanhã, 31
anos de existência, mas
a missão é a mesma de
sempre: estar ao serviço da comunidade.
Os doentes do Serviço Nacional de Saúde acedem aos cuidados
através de referenciação direta do
Médico de Família. No entanto, esta
unidade de saúde da Misericórdia do
Porto tem mais de 20 especialidades
disponíveis em regime privado, por
subsistemas ou seguros de saúde
(ver caixa).

lidade e controlo dos encargos por
parte dos beneficiários.
A rede da ADSE é sinónimo de
reconhecimento da qualidade dos
serviços prestados e da elevada
competência do corpo clínico.
Top 10 da avaliação nacional em
saúde
A Entidade Reguladora da Saúde
também atesta a qualidade dos cuidados do Hospital da Prelada, tendo
atribuído a classificação máxima do
SINAS – Sistema Nacional de Avaliação em Saúde.
Nas cinco áreas em avaliação, o
Hospital da Prelada alcançou o valor
máximo em todas, sendo a unidade
de saúde do Porto mais bem classificada no ranking.

Cuidados em rede com ADSE
O Hospital da Prelada integra, ainda, a rede de parceiros da ADSE, recebendo beneficiários de qualquer
zona do país.
Enquanto parceiro preferencial Pioneiros na acreditação em quada ADSE, esta unidade de saúde ofe- lidade
rece condições únicas, com redução A aposta na qualidade e na mede custos até
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OS NOSSOS ACORDOS:
ACP | ADSE | AdvanceCare |
AGILCARE | Allianz | Cartão
Social+ | Cruz Vermelha | CTT |
Ecco-Salva | Europ Assistance
| Fidelidade | Generali | Future
Healthcare | Lusitânia | Medicare
| Médis | Montepio | MultiCare
| Ocidental | SAD-PSP | Sãvida
| SAMS | SAMS – Quadros | SNS
| Sorriso+ | Tranquilidade |
TrueClinic | Well’s

desta unidade de saúde, que tem
Acreditação Total em Qualidade
desde 2006.
O Hospital da Prelada continua
a dar a melhor resposta aos requisitos de qualidade e segurança, cada
vez mais exigentes. Prova disso é
a obtenção da reacreditação pelo
CHKS - Caspe Healthcare Knowledge Systems de todos os serviços
(clínicos e não clínicos) até 2022.
Estamos TODOS de parabéns! //

especialidades de referência:
– Cardiologia

– Medicina Desportiva

– Cirurgia Geral

– Medicina Física e Reabilitação

– Cirurgia de Obesidade

– Nutrição

– Cirurgia Plástica e Estética

– Oftalmologia

– Cirurgia Vascular

– Ortopedia

– Dermatologia

– Psicologia

– Gastrenterologia

– Psiquiatria

– Medicina Dentária

– Urologia

