AVOS e Instituto Ronald McDonald inauguram 4° Sala Cirúrgica no
Hospital Infantil Joana de Gusmão
A partir desta quarta-feira (27), o Hospital Infantil Joana de Gusmão, em Florianópolis,
conta com mais uma sala de cirurgia, que aumentará de 250 para 330 o número de
procedimentos realizados por mês a partir de junho. O investimento de
aproximadamente R$ 250 mil investidos na reforma e compra de equipamentos, é
parte da arrecadação da campanha McDia Feliz, coordenada pelo Instituto Ronald
McDonald.
“A ampliação da estrutura física de três para quatro salas cirúrgicas é um dos fatores
que contribuem para dar mais agilidade ao atendimento. Aliado a isso e à contratação
de mais profissionais, estamos adequando o fluxo de trabalho, para realizar mais
cirurgias com intervalos menores entre uma e outra”, explica Carlos Schoeller, diretor
do Hospital.
De acordo com o Schoeller, detalhes como o tempo de deslocamento do paciente até a
sala de cirurgia é bem significativo e pode ser aprimorado. “Com mais salas e mais
pessoas atendendo de forma mais eficiente, conseguiremos alcançar nosso objetivo de
realizar 450 procedimentos por mês, no mínimo”, estima o médico.
O Hospital Infantil atende 14 mil pacientes em média por mês, em diversas
especialidades,
como
neurologia,
ortopedia,
oncologia,
gastroenterologia,
pneumologia, entre outras. A unidade é referência para realização de cirurgias
neonatais de má formação, oncológicas e deformidades graves de coluna.
A nova sala de cirurgia vai contar com mesa de cirurgia radio transparente, aparelho
de anestesia, monitor multiparâmetro, focos cirúrgicos, pinças para biópsias e um
servidor destinado ao armazenamento e gerenciamento de imagens do departamento
de radiologia.
Para Francisco Neves, superintendente do Instituto Ronald McDonald, a parceria com o
Joana de Gusmão se dá pela excelência dos serviços oferecidos em Santa Catarina e
na ampliação da capacidade de atendimento do hospital. “Nosso principal objetivo é
possibilitar que mais adolescentes e crianças com câncer tenham acesso a melhores
condições hospitalares e um tratamento de qualidade”, enfatiza Neves.

Sobre o Instituto Ronald McDonald
O Instituto Ronald McDonald é uma organização sem fins
lucrativos cuja missão é promover a saúde e a qualidade de vida
de adolescentes e crianças com câncer.
Com 16 anos de atuação, a organização desenvolve e coordena
Programas - Diagnóstico Precoce, Atenção Integral, Espaço da
Família Ronald McDonald e Casa Ronald McDonald - que
possibilitam o diagnóstico precoce, encaminhamento adequado e
atendimento integral e de qualidade para os jovens pacientes e
seus familiares.
Desde 1999, mais de R$270 milhões foram arrecadados através
de campanhas e eventos como o McDia Feliz, os Cofrinhos, o
Invitational Golf Cup e o Jantar de Gala, e foram destinados para 116 instituições em
todo o Brasil, entre hospitais, casas e grupos de apoio que lutam pela cura do câncer
infantil e juvenil. Cerca de 2,8 milhões de crianças e adolescentes foram beneficiados
nestes 16 anos de trabalho do Instituto Ronald McDonald.

