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Saúde
São Bernardo

Morando realiza vistoria as
obras do Hospital Anchieta
São Bernardo conseguiu o equipamento junto ao Governo
Federal, em um investimento de R$ 10 milhões.

Prefeito Orlando Morando ao lado do secretário de Saúde, Dr. Geraldo Reple
Vistoria às obras do Hospital Anchieta, local vai receber a primeira máquina de radioterapia pública do ABC Paulista

E

m obras para o recebimento do primeiro equipamento de Radioterapia pública,
complexo hospitalar permanece com
atendimento ativo no setor ambulatorial; cerca de 300 pacientes são registrados por dia
A Prefeitura de São Bernardo realizou, na terça (07/11), a primeira vistoria às obras do Hospital Anchieta, local
que está em obras para o recebimento da primeira máquina de radioterapia pública da região do ABC Paulista.
Ao lado do secretário de Saúde,
Dr. Geraldo Reple, o prefeito detalhou
o andamento dos serviços está dentro do cronograma e o mais importante é que não afetou o atendimento ambulatorial aos demais pacientes.
O complexo hospitalar fica localizado
na Rua Silva Jardim, 470, Centro.

“Estamos com dois ambulatórios
em total funcionamento, o multidisciplinar que atende demandas como fisioterapia, psicologia, entre outras, atende 160 pessoas por dia. Já a oncologia,
realiza 130 atendimentos e 40 sessões de
quimioterapia. Quem disse que o hospital estava fechado mentiu, essa é a prova de que tudo está funcionamento com
normalidade”, ressaltou Morando.
O atual momento aponta que as
obras estão em fase de demolição.
A Prefeitura contratou uma empresa particular para realizar o serviço
e a previsão para construção do novo equipamento será em fevereiro de
2018 e a entrega após 24 meses.
O secretário de Saúde, Dr. Geraldo Reple, explicou que além da construção, para receber o equipamento de Radioterapia, o hospital passa-

rá também por uma grande reforma
para atender as normas de segurança impostas pelo Ministério da Saúde. “O Hospital Anchieta foi construído em 1940, ele precisa, obrigatoriamente, passar por reformas estruturais
e de modernização. O equipamento necessita estar dentro dos padrões atuais
de qualidade e principalmente de segurança”, destacou.
Investimento e economia
São Bernardo conseguiu o equipamento junto ao Governo Federal,
em um investimento de R$ 10 milhões, com recursos federais. Com
a instalação da radioterapia, o município terá uma economia de R$
244.474,02 mensais, ou R$ 3 milhões
por ano, que serão investidos em outras áreas da Saúde.

O atual momento aponta que as obras estão em fase de demolição

São Caetano

Dentistas de São Caetano prestam serviço
voluntário em unidade móvel de atendimento
Até o dia 24 de novembro, estarão agendando na Av. Goiás, 1.111 avaliações odontológicas e atendimentos
de menor complexidade, como limpeza e pequenas obturações. Chegar entre 8h30 e 17h com o RG.

A

carreta da Expedição Neo
Sorrisos, ação de atendimento odontológico realizada pela Neodent, empresa especializada em implantes dentários, está estacionada diante do Teatro Santos Dumont (Av. Goiás, 1.111), no Bairro Santa Paula. Até o dia 24 de novembro, os profissionais da empresa, apoiados por dentistas voluntários cedidos pela Secretaria de Saúde de São Caetano, estarão agendando avaliações odontológicas e atendimentos de menor complexidade, como limpeza e pequenas obturações.
Basta chegar entre 8h30 e 17h com o
RG na mão e agendar um horário. Havendo disponibilidade, o atendimento pode até ser feito na hora.
A secretária de Saúde, Regina
Maura Zetone, destaca que a ação
da empresa em São Caetano ajuda-

Sheyla Grabowski, dentista da Neodent (à esquerda), contou com a colaboração da dentista Sabrina Prestes Figueira, do Centro Odontológico de São Caetano
rá a reduzir a fila de espera de atendimento odontológico. E para melhorar
o atendimento, sobretudo o preventivo, a Secretaria já está programan-

do a compra de duas novas unidades
odontológicas móveis, para substituir
as que hoje circulam regularmente
pelas escolas da rede municipal.

E a cidade ainda deve ganhar mais
um Centro Odontológico. O prefeito José Auricchio disse ter plano para
mais uma unidade, que ficaria no Bair-

ro Fundação. “Esperamos que, na virada para 2018 o atendimento odontológico na cidade já esteja a pleno vapor,
como foi até 2012”.

