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Delfin Imagem reúne inovação e qualidade em exames e diagnósticos

Dr. Delfin Gonzalez

Para garantir um serviço de qualidade e reforçar o seu
compromisso com a radiologia no Nordeste, a Delfin Imagem vem investindo em diversas áreas que vão desde a
sua infraestrutura até a aquisição de novas tecnologias.
Com a remodelagem da gestão, a empresa vem inovando
os seus processos, modernizando os seus equipamentos
e investindo em treinamentos para o seu corpo clínico e
equipe de operações, visando oferecer um atendimento
cada vez melhor e humanizado aos nossos pacientes e
parceiros.
A busca incessante por oferecer serviços cada vez
mais inovadores e eficazes para a realização de exames
de imagem de qualidade na Bahia continua sendo uma
das diretrizes da organização. Recentemente, adquirimos novos equipamentos de pequeno e grande porte
e já disponibilizamos para todos os nossos clientes. Em

breve, os equipamentos mais modernos de elastografia
por USG do mercado chegarão à clínica.
Na área de tecnologia, implementamos uma rede de
alta velocidade que conecta todas as nossas unidades
e viabiliza o acesso a laudos e imagens em toda a rede.
Outro passo importante no setor de tecnologia foi a criação do Portal do Médico e do Paciente, que vai facilitar o
acesso aos resultados dos exames, levando a diagnósticos mais rápidos. O portal já está em fase de ajustes finais e em breve será disponibilizado para nossos clientes
e médicos assistentes.
Em infraestrutura, iniciamos as obras de atualização
física na nossa matriz, localizada no bairro do Itaigara, e
pequenas repaginações em outras unidades. Também
aumentamos o nosso quadro funcional e tivemos o prazer de receber novos médicos e dentistas em nosso time.
Agora, tudo isso somente tem êxito através da constante preocupação e dedicação diária da nossa equipe
em atender melhor, com foco na experiência do paciente
e na precisão do diagnóstico. Tal fato nos ajudará bastante no processo de certificação externa da qualidade. Já
demos início aos trâmites e já teremos a primeira auditoria no próximo semestre. A Acreditação Hospitalar será
mais um reconhecimento importante do nosso trabalho
que é fincado em oferecer a melhor experiência aos nossos pacientes e garantir a sua satisfação com a nossa alta
qualidade médica.
Somos a Delfin Imagem e esses são os nossos compromissos!

Elastografia: nova metodologia ajuda a identificar lesões malignas e benignas
A elastografia é uma técnica recentemente desenvolvida para avaliar a rigidez de um tecido através dos exames de ultrassonografia e/ou ressonância magnética.
A nova metodologia avalia e quantifica as modificações
na rigidez de um tecido e os seus padrões. De acordo
com a coordenadora, Dra. Fernanda Diaz Gonzalez (CRM-BA 18808), o procedimento é indicado para avaliação
de três órgãos. “A elastografia é indicada para pacientes
com doença hepática difusa, quando podemos avaliar
o grau de fibrose do fígado, acompanhar a resposta do
paciente aos medicamentos e ainda adequar o tratamento. Esse procedimento é uma alternativa à biópsia,
já que é um método invasivo e oferece riscos ao paciente. Na tireóide e mamas, o objetivo é avaliar a rigidez de
nódulos, na tentativa de diferenciar lesões malignas de

benignas”, destaca a médica especialista em radiologia.
A Delfin Imagem oferece a elastografia guiada por
ultrassom e ressonância magnética, em sua unidade
do Itaigara, sendo que, atualmente, a clínica é a única
do Norte-Nordeste a oferecer o exame por ressonância magnética. A Delfin foi o quarto serviço no Brasil a
adquirir o software, em 2014. Neste ano, estamos ampliando a nossa capacidade para a realização do exame por USG. A empresa adquiriu dois novos aparelhos
da GE, que serão os primeiros da marca em Salvador. É
importante lembrar que os nossos médicos estão participando de cursos e pesquisas para atualização, realização e interpretação destes exames, a fim de oferecer
alta precisão e qualidade nos diagnósticos do nosso paciente, além de prezar pela sua saúde.

