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   Com as presenças do presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh),
Kleber de Melo Morais, do vice-presidente executivo Arnaldo Correia de Medeiros, da reitora
daUFSCar, Profª Drª Wanda Hoffmann, da superintendente do HU, Ângela Leal, do diretor da
Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FAI/UFSCar),
Ednaldo Pizzolato, do prefeito Airton Garcia e dos secretários municipais de Saúde, Marcos
Palermo e de Esportes e Lazer, Edson Ferraz, foi inaugurado oficialmente nesta sexta-feira
(21), no Hospital Universitário Drº Horácio Carlos Panepucci da Universidade Federal de São
Carlos (HU-UFSCar), o serviço de endoscopia. Também foi inaugurado o Espaço Ecumênico e
uma nova área de apoio técnico.

  

    

  

   Endoscopia é um exame que permite a visualização, através de uma câmera, da parte
superior do trato gastrointestinal. O encaminhamento para a solicitação do exame é bastante
comum quando os pacientes se queixam de dores na região de estômago.Os resultados são
capazes de apontar diferentes direcionamentos de uma possível doença, como a sua
localidade, categoria e também o grau de intensidade.
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   Ângela Leal informou que quando o quadro médico estiver completo, o objetivo é realizar 8
endoscopias por dia, o que significa 2 mil exames por ano.“Fizemos a racionalização dos
custos do hospital e com isso conseguimos uma economia de R$ 1,6 milhão por meio do
Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (Rehuf). Agora
também estamos lutando para o redimensionamento de pessoal. Não podemos ter
descompasso entre estrutura física e recursos humanos”, ressaltou a superintendente do HU.

  

    

  

   De acordo com o secretário de Saúde o novo serviço oferecido pelo HU vai ajudar a zerar a
fila de espera pelo exame. “Autorizamos cerca de 40 exames por mês em laboratório
conveniado, mas agora vamos poder autorizar bem mais já que o hospital atende o Sistema
Único de Saúde. Importante ressaltar que os exames serão regulados via CROSS que é a
Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde do Ministério. Hoje gastamos R$ 400
mil por ano com endoscopias”.

  

    

  

   “São Carlos é uma cidade universitária e tem de tudo para se tornar uma referência na área
médica. Isso porque a UFSCar tem uma Unidade de Simulação que é muito importante e muito
bem equipada, que pode ser uma referência de prática de ensino na área da saúde. Os
hospitais universitários administrados pela Ebserh conseguem cumprir a sua principal missão
que é relacionada ao ensino, pesquisa e extensão, além de manter uma preocupação
constante com a assistência à população”, afirma o Kleber de Melo Morais, presidente da
Ebserh.

  

    

  

   “Tudo que é para melhorar a área de saúde é bom. O importante é unirmos forças para
conseguirmos que mais serviços como esse sejam oferecidos para os usuários do SUS em
São Carlos. Vamos trabalhar em Brasília para viabilizar mais recursos e com isso oferecer mais
benefícios aos moradores da nossa cidade”, garantiu o prefeito Airton Garcia.
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   “Hoje inauguramos mais um espaço importante para o HU, para a UFSCar, onde poderemos
além do ensino e pesquisa, ampliar o atendimento à população de São Carlos e região”, disse
a reitora da UFSCar, Profª Drª Wanda Hoffmann.

  

    

  

   Licitação- Ângela Leal também anunciou que já foi lançado o edital de licitação para a
construção do centro cirúrgico e da UTI. “Com os R$ 7,5 milhões que conquistamos no início
do ano junto a Ebserh vamos levantar o centro cirúrgico e 10 leitos para terapia intensiva”,
finaliza a superintendente do HU.

  

    

  

   (21/09/2018)
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