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Hospital Padre Albino reestrutura o Pronto Atendimento
A Fundação Padre Albino remodelou o Pronto Atendimento do
Hospital Padre Albino, setor destinado ao atendimento dos pacientes
dos convênios credenciados e particulares. A reforma proporcionará
aos clientes mais agilidade e comodidade. Última página.

Divulgação

Nova ressonância magnética
está em funcionamento no HPA
O novo aparelho de ressonância magnética adquirido pela Fundação Padre Albino para o Centro de Diagnóstico por Imagem do Hospital Padre Albino já está em funcionamento. O equipamento foi adquirido através de financiamento por cinco anos e recebido no mês de
novembro. Página 08.

Como vai você
Dia 25 de abril, das 8h00 às 13h00, alunos do curso de Biomedicina
da FIPA realizaram a campanha “Como vai você” na Praça Monsenhor Albino. A ação é promovida anualmente. Página 09.

Medicina faz simulado de evacuação de prédio
Imprensa/FPA

A nova recepção do Pronto Atendimento.

Recrutamento interno promove funcionários
O Departamento de Recursos Humanos da Fundação Padre Albino
realizou de janeiro a março deste ano processo de Recrutamento Interno (RI) com 20 funcionários envolvidos em transferência de uma posição
para outra, promoção de um nível para outro e promoções de um cargo
para outro. Página 04.
No Bosque. Alunas do curso de Pedagogia da FIPA, fantasiadas de
boneca, realizaram atividades com crianças no lançamento, dia 26 de
abril, no Bosque Municipal, dos projetos Leitura no Bosque e Feira de
troca de livro, cds e dvd originais. Página 10.

Hospital Emílio Carlos
tem novo aparelho
de ultrassom

A simulação contou com a participação de corporações de resgate e segurança.

O curso de Medicina da FIPA, baseando-se no projeto do Maio Amarelo de assegurar a vida, orientar e conscientizar a população, promoveu dia 13 de maio, a partir das 11h30, simulado de evacuação do prédio para treinar e preparar alunos e funcionários. Página 06.

O Hospital Emílio Carlos adquiriu um novo aparelho de ultrassom.
A aquisição foi possível devido à verba estadual pleiteada pela deputada
Beth Sahão (PT). O investimento foi de
93.000,00. O aparelho é totalmente digital, de alta resolução e facilidade de
uso. Página 07

Comunicação/HPA

Com o novo aparelho os pacientes
não serão mais deslocados para o
Hospital Padre Albino.
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Dica do Poupinho
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Desligue as luzes de salas não ocupadas.
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EXPEDIENTE
O Jornal da Fundação Padre Albino é uma publicação
interna editada pela Assessoria de Imprensa da Fundação Padre Albino.

MEMBROS DA FUNDAÇÃO
Membros Conselheiros
• Antonio Hércules
• Antonio José dos Santos
• Delcides Montes
• Edison Bonutti
• Geraldo Paiva de Oliveira
• João Antonio Corniani
• Joaquim Carlos Martins
• José Carlos Rodrigues Amarante
• José Rodrigues
• Laer Sergio Dervelan
• Luiz Marcos Garcia
• Nelson Aparecido Oliani
• Nelson Jimenes
• Nelson Lopes Martins
• Olegário Braido
• Renato Centurion Stuchi
• Rodrigo Alonso Garcia
• Padre Sylvio Fernando Ferreira
• Valdemar Bergamaschi
• Vicente Chiavolotti
Membros Conselheiros Suplentes
• Pedro Gonzaga da Silva Netto
• José Silas Januário
• Vanderlei Carlos Facchim
Membro Representativo do Bispado de Catanduva
• D. Otacílio Luziano da Silva
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Presidente
Dr. Antonio Hércules
Membros
Dr. Constante Frederico Ceneviva Junior
Dr. Diomar Paleta
Dr. José Rodrigues
Dr. Orlando Aparecido Fuzaro
Renato Centurion Stuchi
Rodrigo Alonso Garcia
Valdemar Bergamaschi
Valdi Fornazieri
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Presidente: Dr. José Carlos Rodrigues Amarante
Vice-presidente: Dr. Antonio José dos Santos
Secretário: Edison Bonutti
1º Tesoureiro: Laer Sérgio Dervelan
2º Tesoureiro: Joaquim Carlos Martins
CONSELHO FISCAL
Membros Efetivos
Delcides Montes
João Antonio Corniani
Pe. Sylvio F. Ferreira

Membros Suplentes
Luiz Marcos Garcia
Dr. Geraldo Paiva de Oliveira
Nelson Aparecido Oliani

Membros Honorários
• Antonio Alberto Gonçalves Mergulhão
• Atídio Furlan
• Jayme de Andrade Telles
• Pe. Jeová Bezerra da Silva
• Dr. João Righini
• Dr. João Walter Agudo Romão
• José Altêmio Ferreira
• Dr. Luiz Celso Hernandes Teles
• Pedro Nechar
• Dr. Raul José de Andrade Vianna
• Dr. Renato Segura Ramires Jr.
• Pe. Synval Januário
Editor
Mauro Tadeu Assi - MTb 11.895
Colaboração - Área da Saúde
Maristela Pinotti Paiva - MTb 52.044
Criação e Editoração: DM Design - Design e 3D
As matérias assinadas são de inteira responsabilidade
de seus autores e não refletem necessariamente
a opinião do Jornal
e-mail: imprensa@fpalbino.com.br
www.fundacaopadrealbino.org.br

PALAVRA DO PRESIDENTE

Emendas parlamentares
“Político
é
tudo igual” (sic).
Certamente,
caro leitor, você,
assim como eu,
não conseguiria
enumerar
quantas vezes já
ouviu essa frase
(assim mesmo,
como está escrita) ou até mesmo já a pronunciou inúmeras vezes.
Temos, claro, o direito constitucional de pronunciá-la quantas vezes desejar, principalmente
quando estamos decepcionados com o político
que ajudamos a eleger (quanto lembramos em
quem votamos) ou estamos desolados com as
malversações do dinheiro público pelos que democraticamente representam o povo e que deveriam ser os primeiros a dar o exemplo.
Deixando de lado nosso sentimento primitivo de, às vezes, estrangulá-los todos, a frase
acima evidentemente não reflete a realidade;
pelo menos não na sua totalidade. Certo é que
muitos políticos não honram a classe, e muito menos seus representados, agindo sempre
em seu próprio interesse – muitas vezes nada
republicanos – sem se importar com o múnus
público de seu cargo. Mas a grande maioria,
com certeza, não se enquadra nessa premissa,
muito embora no exercício intrínseco de suas
atividades seja muito semelhante.
Muitos políticos, mesmo agindo eticamente, deixam a desejar enquanto parlamentares
ou no exercício de outros cargos administrativos. Outros, apesar de eficientes, nem sempre
usam suas prerrogativas com justiça e, no intuito de preservar sua base eleitoral, acabam
por não contemplar adequadamente projetos
de maior interesse coletivo.
Faço esta longa introdução apenas para
abordar um assunto importante para as instituições filantrópicas, como é o caso da Fundação Padre Albino: as emendas parlamentares
individuais.
Emenda Parlamentar, de acordo com a
Constituição, é o instrumento que o Congresso Nacional possui para participar da elaboração do orçamento anual. Por meio dessas
emendas os parlamentares procuram aperfeiçoar a proposta encaminhada pelo Poder
Executivo, visando melhor alocação dos recursos públicos. É a oportunidade que eles têm
de acrescentarem novas programações orçamentárias, com o objetivo de atender as demandas das comunidades que representam.
Além das emendas individuais existem as
coletivas, como as de Bancada, produzidas em
conjunto pelos parlamentares de Estados e regiões em comum. Tanto quanto o Congresso
Nacional, as Assembleias Legislativas também
se utilizam desse mecanismo, com a mesma
finalidade. Essas emendas podem ser direcionadas pelos parlamentares tanto a outros en-

tes públicos, tais como Prefeituras etc., como
a entidades privadas sem fins lucrativos, as
filantrópicas, para financiamento de projetos
de custeio ou investimentos.
Cada parlamentar procura, evidentemente, contemplar instituições da sua região política, da sua base eleitoral. Os deputados federais terão, a partir deste ano, uma verba da
ordem de R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões
de reais) – exceto os deputados estreantes,
que terão somente R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) para suas emendas individuais
de 2015, igualando-se aos demais nos anos
seguintes, sendo que a metade disso, ou seja,
50% terão que necessariamente ser destinados à área da saúde.
Na Assembleia Legislativa do Estado de
São Paulo essa verba é de aproximadamente
R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) por
parlamentar. Na microrregião de Catanduva,
que inclui, além do próprio município, outros dezoito municípios (considerando a divisão estabelecida pela DRS XV, de São José
do Rio Preto), temos apenas dois parlamentares que a representam, sendo um federal
e um estadual.
Considerando ainda que os hospitais da
Fundação Padre Albino são os dois únicos
hospitais de média e alta complexidades que
atendem pelo SUS em toda essa região, seria
razoável deduzir que mereceriam a maior parte
dessas verbas de emendas parlamentares, uma
vez que atendem a pacientes da região não só
em suas moléstias mais complexas como também em suas afecções primárias que, em tese,
deveriam ser assistidas pela edilidade de seus
respectivos municípios. E não são poucos.
Infelizmente não é isso o que acontece;
pelo menos não é o que tem acontecido até
então. Os hospitais da Fundação Padre Albino
têm sido contemplados minimamente com
verbas parlamentares de deputados de nossa
base eleitoral, quase nada em relação às suas
necessidades. Grande parte das verbas tem
ido para outros municípios – até mesmo de
outras regiões – que geralmente as utilizam
na compra de ambulâncias para transportar
seus doentes, principalmente os da atenção
básica para os hospitais da Fundação. E esta
arca com os prejuízos que, em média, alcançam a cifra de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões
de reais) por ano.
Sem a intenção de cerceamento da liberdade que os parlamentares têm sobre o
destino de suas emendas individuais, contudo, torcemos para que essa lógica se inverta. Mesmo sabendo que não vão resolver
o problema da defasagem há mais de uma
década da tabela SUS, essas emendas poderiam aliviar muito os déficits dos hospitais
da Fundação Padre Albino.

José Carlos Rodrigues Amarante
Presidente da Diretoria Administrativa da
Fundação Padre Albino (Catanduva/SP)

Dica do Poupinho
Durante a limpeza de áreas grandes,
s,
acender apenas as luzes necessárias.
s.
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ANIVERSÁRIOS
Membros Conselheiros da
Fundação Padre Albino
08 – Valdi Fornazieri
30 – Dr. Vanderlei Carlos Facchin
Membros Honorários da Fundação Padre Albino
05 – Dr. Renato Segura Ramires Júnior
19 – Dr. Antonio Alberto G. Mergulhão
21 – Dr. João Righini
24 – Dr. João Walter Agudo Romão
Coordenadoria Geral
03 - Celso Rodrigues Martins
Siloe Prado Borges
Valdinei Gasparini
04 - Murilo Galacini Vieira
08 - Diego Morroni Pereira
Luciana Aline Ferreira da Silva
14 - Isaias Romana
John Maik Martins Vieira
20 - Getulino Alves de Oliveira
24 - Michael Izidoro dos Santos
Hospital Padre Albino
01 - Edna Maria Amorim
Maria Cláudia Catanho Paulino
Olívia Ferreira de Menezes
Orlei Gomes da Silva
02 - Fabiana Soares Pacheco
Dr. Marcos Rodrigues Pinotti
Patrícia Fernanda Joaquim
03 - Jéssica Arruda Rodrigues
Thiago César Correia
Vanusa Aparecida Pinheiro dos Santos
04 - Lúcia Flávia Janini da Silva
Marciel Faustino da Silva
Mariane Cajuella
Roseli Rodrigues
05 - Juliana de Oliveira
06 - Angela Maria Geraldini Factore
Gisele Aparecida Gonçalves Caviquioli
07 - Bruna de Almeida Portella
Marlon Henrique Cardoso
08 - Andressa Alves Molina
Claudineia Barduco Cassim Shiwa
Luzia Fonseca Scarpini
09 - Maria Rita Paschoal de Moraes
10 - Viviane Aparecida dos Santos Justino
11 - Davi Fabiano Nery
Sandra Siqueira Costa Anselma
Suzana Forcato Guimarães
12 - Cleonice Leonardi de Oliveira
Isaura Fabiele Pedroso
Kely Cristina de Souza
Maristela Pinotti Ribeiro de Paiva
Natália Cristina Roma
Suelen Ferreira Matheus
13 - Antonia Aparecida dos Santos
Isabel Moreira Ferreira da Silva
Magali Aparecida Bizarri
14 - Aparecida de Fátima Silva
Carmen Solange dos Santos
Heliana Mauricio F. Pereira
15 - Eva Aparecida dos Santos
Priscila de Cássia da Cunha
16 - Dorival Teixeira
Marisa Bovi
17 - Cássia Regina Moreira Ferreira
18 - Larys Rebeca Previdelli Prioli
Nadir Helena Coghi

19 - Andreia Cristiane do Nascimento
20 - Elizabeth Aparecida Rovoltini
21 - Elaine Cristina de Freitas
Eliana Trindade Chaves Pereira
Helen de Lima Campana
Marcela Fazoli Branca
22 - Elizangela Pascoalin Peres
Vanessa Perrucini Mariani Dusso
23 - Delange Cristina Costa
Everton Soares
24 - Aniely de Lima Pinceli
João Batista de Azevedo Pinto
João Batista Viana
Neilanai Oliveira da Silva
Paulo César Fatorelli
Zilda Aparecida Rodrigues
Zilda Sousa Pereira Alves
26 - Aline Perpétua Batista
Edileia Brito Lisboa
Elisangela Patrícia de Moura
Ivoneide Ferreira da Silva
Joseli Aparecida Brighenti Sponhardi
Joyce Monielle da Silva
Kellen Cristina Bodor
27 - Alessandra Aparecida Marcomini
Carla Christina Correia
Luis Carlos de Macedo
28 - Beatriz Ravagnani
Gislaine Rodrigues Gama
29 - Cristina Perpétua Masteguin Corredera
Maria Aparecida Albino Alves Rosa
30 - Elisandra Martin Cabral Galdi
Sandra Maria da Silva Santos Grossi
Hospital Emílio Carlos
01 Adriana Coimbra Pereira
Jorge Tudes dos Santos
Monise Gomes Fernandes
02 - Aleksandre Pet Larioz Rodrigues
Claudete Aparecida Mendes Salvador
04 - Maria Aparecida da Rocha Pin
05 - Adalberto César Bernardo
Eliane Cristina Toledo
06 - Jaqueline Rollo Camargo Izelli
Manuela Duarte Micheletto
09 - Robson Ferro Anacleto
11 - Luciane Bertoluci
Marina Alves Cardoso
12 - Cristiane Patrícia de Matos
Isabel F. de Mendonça Hernandes
13 - Antonia de Oliveira Brusqui
14 - Marcela Aparecida Mestriner
15 - Luana Cristina Wanderley de Araújo
Marina La Serra Zovedi
16 - Renato Antonio Vick
Rosimeire de Souza Lopes
18 - Célia Maria Alves de Castro
21 - Maicon Johnny Campos
22 - Marco Henrique Luiz Alexandrino
24 - Daiana Cristina Rodrigues Aleixo
25 - Angela Maria Chuecos
Manoel Moreira da Silva Filho
26 - Angélica Maria de Sales Silva
Sueli Teixeira Dimitrov
28 - Davi Machado
29 - Maria Regina Mendes de Santi
Maria Sueli Bighelin
Nádia Barakat Kato
Recanto Monsenhor Albino
02 - Fábio Pagliotto da Conceição
Mara Regina Dotto

JUNHO
06 - Edna Rodrigues dos Santos Napedri
15 - Mayara Cristina Furlan
18 - Mariangela José Teixeira
20 - Carlos Frederico Pedro Skoberg
Getulino Alves de Oliveira
21 - Elaine Marcia Gomes de Castilho
26 - Guilherme Henrique de Medeiro Millan
29 - Tereza de Aguiar Souza
Museu Padre Albino
30 - Gabriela Crosariol Sargentini
Padre Albino Saúde
01 - Rosa Vicente Hernandez
23 - Ana Paula Pereira Perocini
29 - Danielly Fernanda da Silva
Ambulatório Médico de Especialidades - AME
01 - Kelen Martins Fernandes
02 - Jamille Braga de Andrade
Rosana de Paula Dias
08 - Rosa Aparecida Ferreira
09 - Priscila Carnelossi Galves
11 - Arlete Antonia Victorio de Lima
14 - Cristiane Ap. Batista de O. Peralta
22 - Cibele Cristina Rodrigues Lopes
Patrícia Farina Vivaldini
28 - Maria Angélica Lima de Freitas
FIPA - Faculdades Integradas Padre Albino
01 - Prof. Leandro de Moura Centurion
Profª Maria Sílvia Azarite Salomão
02 - Alex Alberto Amaral da Silva
Prof. Sílvio Antonio Coelho
05 - Profª Ana Amélia de Andrade Santos
07 - Prof. Ricardo Santaela Rosa
08 - Profª Daniela Wicher Sestito
Fátima Aparecida Ferreira
Prof. Ricardo Antonio Vick
09 - Carlos Roberto Ethevaldo
13 - Profª Carina Tatiana Giunco
Prof. Fernando Azeredo Varoto
Rosana Leopoldina da Costa Fernandes
14 - Claudomiro de Almeida
Profª Denise Gonzales Stellutti de Faria
15 - Prof. Dalisio de Santi Neto
Profª Maria Tereza de França Roland
16 - Profª Ana Paula Jorge
Prof. Nilson Mozas Olivares
17 - Maria Lucilia da Costa Oliveira
Profª Rafaela Marega Frigério
18 - Prof. João Ivaldo Cancian
19 - Mariana Corniani
20 - Prof. Daniel Henrique Gonçalves
21 - Prof. Paulo Ramiro Madeira
24 - César Raul Rigotti Junior
25 - Profª Luciana Sabatini Doto Tannous Elias
Solange Dotti
26 - Prof. Jaime João Jorge
Prof. Joacyr Vargas
29 - Prof. Wladimyr Pedro Sestito
Colégio Catanduva
04 - Profª Adriana Helena Halley Uemura
05 - Profª Juliana Guidi Magalhães
10 - Prof. José Luiz Eleno
14 - Prof. Rogério do Carmo Alvarenga
29 - Profª Regiceli Bento de Almeida Farizato
30 - Angélica Garcia Andreotti Rodrigues

ESTE CORAÇÃO CONTINUA
A BATER POR VOCÊ!
Colabore com os hospitais Padre Albino e Emílio Carlos doando a partir
de R$ 2,00 (dois reais) na sua conta de luz.
Informações: 3311-3200, 3311.3365 ou 3311-3000
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Recrutamento interno promove funcionários
O Departamento de Recursos Humanos da Fundação Padre Albino realizou de janeiro
a março deste ano processo de
Recrutamento Interno (RI) com
20 funcionários envolvidos em
transferência de uma posição
para outra, promoção de um nível para outro e promoções de
um cargo para outro.
De acordo com o RH, estudos
apontam que o recrutamento interno aproveita melhor o potencial humano das organizações,

motiva e encoraja o desenvolvimento profissional dos atuais
funcionários, incentiva a permanência e fidelidade e aproveita
os investimentos da organização
em treinamento.
Cristiane Procópio de Oliveira,
gerente de RH da Fundação Padre
Albino, e sua equipe relataram
que “recrutar, selecionar e promover os funcionários internamente
é fundamental; a empresa e seus
líderes dão demonstrações de
reconhecimento e incentivo às

Funcionários homenageados do mês

Kely Cristina de Souza – Administração
Zilda Perpétua Prioli – Ambulatórios
Rodrigo Lopes de Souza – Almoxarifado
Maria Caputi – Central de Materiais e Esterelização
Marta R. de M. Franco – C2 Impar
Maria Luiza Rocha Francisco – C2 Par
Jéssica Aparecida de Oliveira – C3 Impar
Eliane Cristina Toledo – C4
Érika Aparecida Rubinho da Silva – C5
Liliane Cavalcante da Costa – Centro Cirúrgico
Mariele Curti – Enfermagem/Educação Permanente e Continuada
Gláucia C. Silva do Carmo – Moléstias Infecciosas
Rosangela Ap. P. de Brito – Unidade de Urgência e Emergência
Regina Imamura Nigro – Farmácia
Sonia Aparício Azevedo – Laboratório
Claudemir Viana – Monitoramento
Leonardo Mismito – Monitoramento
Vanessa Aparecida Camargo – SAME
Lourdes Aparecida do Cati Ferreira – Serviço de Higiene e Limpeza
Aline M. Xavier Dourado – Serviço de Nutrição e Dietética
Giuliano Marassi Giacomello – Telemarketing

Rosevânia Aparecida Colturato – 5° Andar
Jéssica Trindade Lopes – 4° Andar
Paula Cristina Vieira de Souza – 3° Andar
Thainá Izilda Praes – Pediatria
Giselly Julia Menezes Branzani – Centro Cirúrgico
Cristina Ap. Vianna Azevedo – Unidade de Terapia Intensiva Adulta
Marciel Faustino – Hemodiálise
Bianca Sant’Ana Andreazzi – Unidade de Tratamento para Queimados
Maitana Suelen Canassa Toledo – Pronto Atendimento
Antonia Aparecida dos Santos – Unidade de Urgência e Emergência
Edivania Aparecida Maziero – Berçário
Liciana Maria Degini Segura – Centro Obstétrico
Susy Pesarini Beia – Maternidade I
Maria Helena Mendes Canova – Maternidade II
Tânia Azevedo da Silva – Unidade de Terapia Intensiva Neonatal
Luzia da Fonseca Scarpini – Unidade de Terapia Intensiva Infantil
Edmara Soave – Posto III
Angelita Leite Cabral Santos – Agência Transfusional
Clarice Aparecida dos Santos – Banco de leite
Yago Henrique de Oliveira – Faturamento Convênios
Mariane Cajuella – Serviço de Atendimento ao Cliente
Nayara Zampieri Toledo – Faturamento SUS
Dulcinéia Oliveira Carvalho Cascão – Administrativo
Kellen Cristina Veneziano – Radiologia
Juliana Perpétua da Cunha – Recepção Unidade de Urgência e Emergência
Gabriela Borghi – Farmácia
Anielly de Lima Pincelli – Laboratório de Análises Clínicas
Naiara T. Won Ancken – PABX
Valéria Tanasovichi – Serviço de Higiene e Limpeza

pessoas para se desenvolverem
em novas competências, consequentemente trazendo melhores
resultados para a instituição”. Vários funcionários demonstraram
Funcionário

interesse pela ascensão funcional,
participando de todas as etapas
do processo seletivo, e foram
aprovados em virtude dos recrutamentos internos. São eles:

Contratado na função de

Janaina C. M. Lacrões

Faxineira

Depto
Recanto

Promovido para
Auxiliar de lavanderia

Alexandra Jullyanne ForƟ

Aux. AdministraƟvo I

HPA

Auxiliar de enfermagem

Vanessa TaƟane Cantelle

Enfermeira

HPA

Enfermeira auditora

Carolina Franco Sorgi

Aux. AdministraƟvo I

HPA

Digitadora

Luciana Braz de Oliveira

Enfermeira

HPA

Enfer. Coord. de Obstetrícia

Jaiara Azevedo de Morais

Aux. de Laboratório

HPA

Técnica de laboratório

Márcia CrisƟna F. Pereira

Aux. de enfermagem

HPA

Técnica de enfermagem

Jaice Regina Caserta

Téc. de Enfermagem

HPA

Enfermeira

Patrícia CrisƟna Nunes

Aux. de Enfermagem

HPA

Técnica de enfermagem

Flávia CrisƟna França

Aux. de enfermagem

HPA

FarmacêuƟca

Jane Alice Sperandio

Copeira

HPA

Auxiliar de cozinha

Sabina Perpétua Silvério

Aux. de enfermagem

HPA

Técnica de enfermagem

Ana Cláudia T. de C. Lopes

Aux. AdministraƟvo I

HPA

Auxiliar de faturamento

Laércio Ap. Pinto Barbosa

Oficial de Manutenção I

HEC

Oficial de manutenção II

Luciano Ap. Serpa

Oficial de Manutenção I

HEC

Oficial de Manutenção II

Rosa Maria Leite de Freitas Auxiliar de rouparia

HEC

Porteira

Eva Ap. de Faria Bazon

Copeira

HEC

Auxiliar de enfermagem

Sueli Aparecida F. Romana

Copeira

HEC

Auxiliar administraƟvo I

Hassan Abdel R. Neto

Recepcionista Caixa

PAS

Auxiliar de Contas Médicas

Giovani Alves dos Santos

Aux. Adm. I Nível I

FIPA

Auxiliar de manutenção I

Novos companheiros
Saudamos nossos novos companheiros de trabalho, que vestem a camisa da Fundação Padre Albino para trabalhar pelo ideal de servir deixado
por Monsenhor Albino. Sejam bem vindos!
Funcionários admitidos em abril de 2015:
Hospital Padre Albino
Adriana Batista Quirino
Angela Maria Nunes Santos
Beatriz Ravagnani
Carla Christina Correia
Cristiane Aparecida Pires
Daniele Regina Pereira
Danieli Regina Ribeiro
Eliana Trindade Chaves Pereira
Katarine Botta
Larissa Cristina Carlos Braz
Leonardo Rodrigues Valente
Luciani Terezinha Tupy
Maria da Paz Souza Marques
Milene Taís dos Santos
Tatiane Cristina Lima dos Santos
Hospital Emílio Carlos
Elaine Aparecida de Oliveira
Elaine Marques de Oliveira

Jorão Fernandes de Souza
Luciana Pereira do Nascimento
Ludmila de Peder Eskildesen
Luis Carlos da Silva
Luisa Martins da Silva
Paulo César Ferreira de Andrade
Rafaela Gomes Maciel
Sirlei Martins Cordon
Solange Cristina da Silva
Thaina Marcela Rocha Barbieri
Tiani das Graças Bonfochi da Silva
Recanto Monsenhor Albino
Fabiana Rodrigues Cotrim de Souza
Meire Aparecida da Silva
Ambulatório Médico de
Especialidades/AME
Laura Formigoni Pagliotto
Maiara Cristina dos Santos Silva

Junho - Datas comemorativas
01 – Dia da Imprensa
02 – Dia Nacional de Combate à Cefaleia
03 – Dia Mundial do Administrador
de Pessoal
04 – Dia mundial das crianças vítimas
de agressão
05 – Dia mundial do meio ambiente;
da Ecologia
07 – Dia da liberdade de imprensa
08 – Dia do Citricultor
09 – Dia do Porteiro e do Tenista; Dia
da Imunização
10 – Dia da Língua Portuguesa
11 – Dia do Educador Sanitário
12 – Dia dos Namorados

13 – Dia de Santo Antonio e do Turista
14 – Dia do Doador de Sangue
15 – Dia do Paleontólogo
17 – Dia do Funcionário Público aposentado
18 – Dia do Químico e do Imigrante Japonês
20 – Dia do Revendedor e do Vigilante
21 – Dia da Mídia
24 – Dia de São João
25 – Dia do Imigrante
26 – Dia do Meteorologista
29 – Dia de São Pedro e São Paulo, da
Telefonista e do Pescador
30 – Dia do Caminhoneiro e do Economista

Dica do Poupinho
Elimine, quando possível, a
iluminação de áreas externas.
s.

LAZER E VARIEDADES
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O coração de uma mãe é um abismo no fundo do qual há sempre perdão.
Honoré de Balzac

Você sabe comprar um bom azeite?
Orientações
1 Antes de mais nada, não se deve comprar um azeite às pressas. É
preciso calma para analisar a embalagem.
2- O azeite de oliva é produzido unicamente a partir de azeitonas, ou
seja, se tiver algum outro óleo junto (soja, girassol ou outro) já não é um
azeite de oliva genuíno e sim um óleo composto.
3- Na gôndola do mercado deve-se escolher o azeite que estiver
mais no fundo da prateleira, por estar menos exposto à luz e, portanto,
menos oxidado (a luz prejudica a qualidade do azeite).
4- Mesmo que o produto esteja dentro da validade, se ele estiver muito tempo exposto à luz não é recomendado.
5- Preste atenção nos rótulos dos azeites importados. Deve-se dar
prioridade aos azeites embalados no próprio país de origem. Os azeites
que são produzidos num país e embalados em outro podem sofrer o
processo de oxidação, perdendo a qualidade nutricional.
6- Observe no rótulo alguns termos, como produzido ou engarrafado. O termo produzido refere-se ao azeite que foi produzido e engarrafado no mesmo local. Diferente do termo engarrafado, que não garante
a devida procedência.
7- Sempre que possível compre azeites em embalagens de vidro.
8- O melhor vidro é de coloração escura, que ajuda a proteger o azeite de oxidação.

Como conservar
- É importante saber que a luz, o ar e o calor podem prejudicar a qualidade do azeite. Assim, para garantir a qualidade nutricional sempre feche adequadamente o vidro, guarde-o em local fresco, distante do sol e
calor.
- Dessa forma, mantenha o azeite longe do forno, micro-ondas ou
forno elétrico.
- A melhor forma de guardar o azeite é em vidros, preferencialmente
escuros.
- Após abrir o azeite, a validade usual é de três meses. Sempre observe o rótulo.

CURIOSIDADE
Para que servem as antenas dos insetos?
As antenas são responsáveis pelo olfato e é por meio delas
que os insetos farejam comida. Como a maioria das formigas é
cega, elas usam as antenas para “tatear” o lugar por onde estão andando.
Do Guia dos curiosos. O livro de perguntas e respostas.

Novos usos
para objetos
de todo dia
Esprema limões e laranjas
sobre um ralador para manter
as sementes fora do suco.

Bolo de coco gelado
CULINÁRIA
Ingredientes
• 3 ovos
• 3 xícaras (chá) de farinha de trigo
• 2 xícaras (chá) de açúcar
• 200 ml de leite em temperatura ambiente
• 1 colher fermento em pó
• 1 lata de leite condensado
• 1 lata de leite de coco
• 1 medida de leite de vaca
• 100 g de coco ralado sem açúcar.
Modo de preparo: Bata as claras em neve, acrescente o açúcar até
formar um glacê. Acrescente as gemas e o leite e continue batendo. Aos poucos, incorpore a farinha de trigo e quando estiver uma
massa lisa, acrescente o fermento em pó. Asse em forma untada
por cerca de 30 minutos. Quando estiver assado, retire do forno
e fure o bolo todo com garfo. Prepare uma mistura de 01 lata de
leite condensado, a mesma medida de leite de vaca e um vidro de
leite de coco, derramando sobre o bolo quente. O líquido vai penetrar nos furinhos e descer ao fundo da assadeira. Polvilhe coco
até cobrir todo o bolo. Feche com papel alumínio, espere esfriar e
coloque na geladeira. Não mexa no bolo por 24 horas. Depois do
descanso, pode cortar e embalar em papel alumínio ou servir em
pratinhos. Dura sete dias na geladeira.

Segredos culinários
Frutas frescas
1. Deixe as passas numa peneira sobre o vapor da água fervente por
cinco minutos. Elas ficarão mais macias e saborosas.
2. Polvilhe as passas com farinha de trigo antes de colocar na massa do
bolo. Assim, elas não ficarão concentradas no fundo da fôrma.
3. Deixe as nozes por uma noite inteira dentro do congelador. Quebre enquanto elas ainda estiverem geladas. Assim, as nozes sairão inteiras das cascas.

Cuidados com as roupas
4 – Para lavar roupas delicadas na máquina de lavar, coloque-as dentro
de uma fronha e amarre o lado aberto. Ligue a máquina no ciclo suave.
5 – Para os zíperes que não estão correndo bem, coloque um pouco de
grafite de lápis e esfregue. Vá abrindo e fechando para o grafite espalhar-se melhor.
6 – Remova as “bolinhas” e nós de suéter ou de outras peças de lã com
uma lâmina de barbear (com muito cuidado) ou com um barbeador elétrico.
7 - Com vinagre branco você poderá tirar as marcas das bainhas. Molhe
com uma esponja, embebida com bastante vinagre, a peça que você deseja. Depois, passe com ferro morno.
Continua.
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Dica do Poupinho
Limpe regularmente paredes,
janelas, pisos e forros.
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Maio Amarelo: Medicina faz simulado
de evacuação de prédio
ImprensaFPA

O curso de Medicina da FIPA,
baseando-se no projeto do Maio
Amarelo de assegurar a vida,
orientar e conscientizar a população promoveu dia 13 de maio,
a partir das 11h30, simulado de
evacuação do prédio para treinar
e preparar alunos e funcionários.
De acordo com o Prof. Ricardo Alessandro Teixeira Gonsaga,
docente da disciplina Urgência
III, responsável pela simulação, foi
uma ação coordenada entre o Poder Público e a sociedade civil com
o objetivo de promover atividades
voltadas à conscientização, ao amplo debate das responsabilidades

ImprensaFPA

e a avaliação de riscos sobre o
comportamento de cada cidadão
em situações de emergência.
Com a participação dos 64
acadêmicos do 3º ano do curso
e integrantes da Liga do Trauma,
a simulação foi iniciada com um
incidente no Laboratório de Microbiologia, obrigando a evacuação do prédio, que foi dividido em
setores - subsolo, térreo, primeiro
e segundo andares - e estes, por
sua vez, em alas, com pessoas responsáveis por elas, que coordenavam a saída, setor após setor. Ao
toque da sirene, começou a evacuação do prédio pelo subsolo,

térreo, primeiro e segundo andares. A recomendação foi pelo uso
somente das escadas e o ponto
de encontro foi na quadra de esportes da FIPA.
Para eficácia do treinamento,
na simulação, foram registrados
casos de ferimentos diversos, como
queda de andar, queimadura e acidente biológico, entre outros, que
necessitaram de atendimentos
especiais, num total de oito “vítimas” e um “óbito”. As vítimas foram
atendidas em lonas com diferentes
cores, obedecendo a gravidade: os
pacientes leves foram classificados
como verde; os pacientes modera-

dos com a cor amarela, os graves
na cor vermelha e os pacientes em
óbito na cor cinza.
A simulação contou com o
apoio do Comitê Brasileiro das
Ligas do Trauma/COBRALT, Observatório Nacional de Segurança Viária – ONSV, Prefeitura de
Catanduva, Guarda Civil Municipal, Defesa Civil, SAMU, Corpo de
Bombeiros e Polícia Militar.
Para o Prof. Ricardo Gonsaga,
a simulação, que será realizada
anualmente, atendeu aos objetivos de treinar os alunos para que
entendam como é a dinâmica do
atendimento de emergência.

Homenagem aos mortos pela AIDS e prevenção
Divulgação

Hospitais mantém Grupos de
Orientações aos Acompanhantes
A partir de uma sugestão do
Grupo de Trabalho de Humanização – GTH dos hospitais Emílio
Carlos e Padre Albino, a equipe
multidisciplinar realiza desde 2012
encontros semanais com os acompanhantes dos pacientes internados para orientação e troca de
experiências com o objetivo de auxiliar no processo de recuperação
da saúde.
No “Emílio Carlos”, as reuniões
acontecem de terça-feira, às 15h,
na sala de aula do C2 Par; quinta-feira, às 10h, na sala de estudos
do C5, e no “Padre Albino” os encontros acontecem às terças-fei-

ras, às 9h, e às quintas-feiras, às
14h30, nas enfermarias.
A equipe multidisciplinar esclarece as dúvidas em relação ao
cuidado com o paciente e debate
outras informações relacionadas ao
cenário hospitalar. Atualmente, os
grupos desenvolvem formulários de
pesquisa para registrar os benefícios
adquiridos a partir da realização das
rodas de conversa entre os profissionais de saúde e os acompanhantes
dos clientes hospitalares.
Todos os acompanhantes são
convidados a participarem da atividade, sem a necessidade de inscrições prévias.
Comunicação/HPA

Grupo de orientação aos acompanhantes após reunião.

Dia 07 de maio, a Liga de Infectologia do curso de Medicina
da FIPA, em parceria com a IFMSA Brazil, realizou o Candlelight
Memorial Day, homenagem às
pessoas portadoras do vírus HIV
que faleceram. Às 19h30, na sala
D5 do Câmpus Sede, o Dr. Ricardo Santaella Rosa, infectologista
e docente do curso, falou aos alunos sobre o vírus e uma paciente
soropositiva deu seu depoimento.
Em seguida, os alunos fizeram o
memorial com queima de velas no

estacionamento do Câmpus com
a finalidade de homenagear todos
aqueles que já morreram vítimas
da AIDS e aos que ainda convivem
com as consequências do vírus.
No dia 08, às 12h15, na Praça
da República, os alunos realizaram a Blitz da prevenção, ação de
orientação sobre o vírus à população de Catanduva, assim como
distribuíram camisinhas femininas e masculinas e lubrificantes
na forma de gel a aproximadamente 300 pessoas.

Alunos têm aulas práticas junto ao SAMU
A disciplina de Urgência II do
curso de Medicina da FIPA, que é
ministrada no segundo ano, está
provendo, em consonância com
as novas Diretrizes Curriculares
Nacionais de 2014, aulas práticas com preceptores que atuam
no atendimento pré-hospitalar
junto ao SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de
Catanduva.
As aulas práticas têm como
objetivo desenvolver habilidades
no atendimento a pacientes com

agravos agudos no ambiente pré-hospitalar e incluem atividades
como imobilização em prancha
rígida, imobilização, ressuscitação
cardíaca, ou seja, as habilidades
necessárias para que o futuro profissional possa atuar nesta nova
área do conhecimento.
As novas Diretrizes recomendam que o aluno seja inserido o
mais precocemente possível nos
serviços de atenção à saúde, principalmente os geridos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Dica do Poupinho
Limpe regularmente as luminárias, lâmpadas
as
e demais aparelhos de iluminação.
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Hospital Emílio Carlos tem novo aparelho de ultrassom
O Hospital Emílio Carlos adquiriu um novo aparelho de
ultrassom HD11 XE da marca
Philips. A aquisição foi possível
devido à verba estadual pleiteada
pela deputada Beth Sahão (PT). O
investimento foi de 93.000,00.
O aparelho é totalmente digital, de alta resolução e facilidade
de uso, com aplicações aliadas a
um desempenho superior em sua
categoria, capaz de diagnosticar
mais exames e com maior precisão diagnóstica em Ginecologia,
Obstetrícia, Urologia, Cardiologia,
Cirurgia Vascular, Cerebrovas-

cular, imagem geral e pequenas
partes.
De acordo com o gerente administrativo do “Emílio Carlos”,
Benedito Rodrigues, o hospital
já dispõe do Serviço de Raio-X e
agora com o Serviço de Ultrassom
não haverá mais necessidade de
deslocar os pacientes até o Centro de Diagnóstico por Imagem,
no Hospital Padre Albino, para a
realização do exame. “De acordo
com o preconizado pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria Estadual da Saúde, as ações da Fundação Padre Albino são pensadas

Treinamento no Albert Einstein
Divulgação

sempre visando o atendimento
digno e humanizado”, diz.
Entre as grandes vantagens
do exame de ultrassonografia
estão a de tratar-se de um método não invasivo de produzir
imagens dinâmicas seccionais
ou tridimensionais sem usar
radiação. As imagens geradas
pelo ultrassom podem ser captadas em vídeo ou “congeladas”
em fotografias.
A intervenção integra uma
série de melhorias que estão
sendo feitas nos parques tecnológicos dos hospitais da Fundação Padre Albino informa o
administrador, Rogério Bartkevicius. “Além do ultrassom para
o “Emílio Carlos”, recentemente
foi adquirido um novo aparelho
de ressonância magnética, modelo Magneton Avanto - 1,5T

da Siemens, já em funcionamento no Centro de Diagnóstico por
Imagem”, revela.
Comunicação/HPA

O aparelho é digital e de alta resolução.

Hospitais comemoram o Dia Mundial
da Higienização das Mãos

As enfermeiras Érika Fachim
Esteves e Maria Luisa Rodrigues
e o presidente da Comissão Intra-hospitalar de Doação de Órgãos
e Tecidos para Transplante dos
Hospitais da Fundação Padre Albino, Dr. Ricardo Alessandro Teixeira
Gonsaga, participaram do curso
de formação intra-hospitalar de
transplante promovido pelo Centro de Simulação Realística do Instituto de Ensino do Hospital Israelita Albert Einstein nos dias 30 e 31
de março, em São Paulo.
Entre os temas abordados, o
processo de doação e transplante;
a identificação do potencial doador; o diagnóstico de morte encefálica; os critérios de viabilidade do
potencial doador; a ética e bioética no transplante; a entrevista familiar; o papel do coordenador na
sala de cirurgia de extração de órgãos; a comunicação da má notícia
e o gerenciamento de conflitos; o
financiamento do SUS X Doação
de Órgãos. Na ocasião, a equipe

pode presenciar a simulação de
cenários como o distúrbio eletrolítico e hemodinâmico, as fases
do processo doação/transplante,
o suporte ventilador/terapêutico,
a reunião CIHDOTT x diretoria do
hospital, entre outros.
A Comissão dos hospitais da
Fundação Padre Albino é composta por equipe multidisciplinar que
atua 24 horas por dia em conjunto
com a Central de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos e o
Sistema Nacional de Transplantes.
“Emílio Carlos”
O Serviço de Educação Permanente e Continuado do Hospital
Emílio Carlos, por meio da enfermeira Mariele Curti, intermediou
o treinamento “Sarcopenia no
idoso”, ministrado por assessora
técnica da Nestlé no dia 06 de
maio, no hospital. A atividade
contou com a participação da
equipe médica e dos colaboradores da Enfermagem.

O Dia Mundial da Higienização
das Mãos, comemorado no dia 5 de
maio, foi celebrado pelos hospitais
Emílio Carlos e Padre Albino de 04
a 08 de maio.
Os computadores dos hospitais
apresentaram, como protetor de
tela, os cinco momentos da higienização das mãos para a maior conscientização dos profissionais. Além
disso, o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar em parceria com
o Serviço de Educação Continuada
ministrou, no Anfiteatro Padre Albino, treinamento sobre a importância da higienização das mãos
na prevenção da transmissão das
infecções. A organização do evento
expôs aos colaboradores uma faixa
comemorativa e um painel com a
frase “Dê as mãos para essa campanha” com carimbos das mãos dos

colaboradores em tinta guache.
De acordo com o médico infectologista, responsável pelo Serviço
de Controle de Infecção Hospitalar
– SCIH dos hospitais da Fundação
Padre Albino, Arlindo Schiesari Júnior, o uso de luvas não exclui a prática de higienização. “O profissional
deve higienizar as mãos antes e
após cada contato com o paciente; antes e após cada realização de
procedimentos, como instalação e
manutenção de dispositivos invasivos; após contato com líquidos
biológicos, secreções e excreções e
depois do contato com superfícies
contaminadas mesmo tendo utilizado a luva”, orienta.
A iniciativa é uma das práticas
sugeridas pela Rede Brasileira de
Enfermagem e Segurança do Paciente.
Comunicação/HPA

Funcionários exibem painel símbolo da campanha.
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Dica do Poupinho
Use luz natural de janelass
sempre que possível.

Nova ressonância magnética está em funcionamento no HPA
O novo aparelho de ressonância magnética adquirido pela Fundação Padre Albino para o Centro
de Diagnóstico por Imagem do
Hospital Padre Albino já está em
funcionamento. O processo de
instalação do equipamento envolveu multiprofissionais especializados. O equipamento foi adquirido através de financiamento por
cinco anos e recebido no mês de
novembro. A Fundação mais uma
vez é pioneira na aquisição de
tecnologia em benefício da saúde
de Catanduva e região.
A nova ressonância garante
um dos mais modernos conjuntos de aquisição de imagens e
softwares. Com o aparelho será
possível a realização de exames
de forma mais rápida e precisa,
contando com avançados recursos para o estudo das mais variadas patologias nos diversos sistemas do corpo humano. Em alguns
casos haverá a possibilidade das
lesões serem identificadas em
estágios precoces, contribuindo
para a eficácia do tratamento e o
melhor prognóstico das doenças.
Em outros casos, a utilização dos
softwares como a difusão, a espectroscopia de prótons e a per-

fusão, a natureza de uma lesão
poderá ser definida antes mesmo
do diagnóstico definitivo que
é possível somente através do
estudo anatomopatológico em
algumas situações. Dessa forma,
como o próprio nome do aparelho sugere – haverá um grande
avanço em recursos tecnológicos
no diagnóstico por imagem.
O Centro de Diagnóstico por
Imagem do Hospital Padre Albino
oferece desde a radiologia convencional até os mais sofisticados
recursos tecnológicos para diagnósticos por imagem. São mais
de 400 exames diferentes disponíveis em especialidades como
ultrassonografia, radiologia, tomografia computadorizada, ressonância magnética, mamografia
e densitometria. Além de atender
ao Sistema Único de Saúde/SUS, o
CDI tem uma ampla rede de convênios com os principais planos e
seguros de saúde.
“Sempre faço os meus exames
de imagem no Hospital Padre Albino. Fiz ressonância magnética
da coluna e do cérebro no novo
aparelho e pude sentir que o tempo de duração do exame foi inferior ao período habitual”, disse

Luciana Uchoa Rocha, residente
em Catanduva. Márcia da Silva,
de Pirangi, aprovou o novo aparelho. “Eu recomendo; fiz ressonância magnética e correu tudo
bem. O novo aparelho é ótimo
e a equipe de atendimento também”, contou. Salvador Gouvea e
Márcia Cristina Novaes, residentes em Catanduva, também elogiaram. “Eu fiz o exame de ressonância magnética pela primeira
vez e achei o aparelho moderno
e confortável. A equipe é muito
prestativa e dá a segurança necessária durante o atendimento”,
comentou Salvador. Márcia fez
ressonância magnética da mama
e avaliou positivamente o serviço.
“O meu exame foi tranquilo e rá-

pido”, disse. Devido a uma fratura
na coluna, Romilda Scabini, de Paraíso, fez uma tomografia, mas foi
necessário exame complementar
de ressonância magnética. “Só tenho elogios ao equipamento e à
equipe do Hospital Padre Albino
pelo ótimo atendimento”, afirma.

Márcia da Silva

Salvador Gouvea

Luciana Uchoa Rocha

Márcia Cristina Novaes

Romilda Scabini

Trabalho de Residente obtém
primeiro lugar em congresso
O médico residente do Serviço
de Cirurgia Plástica do curso de
Medicina das Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) Auro de
Andrade Filho apresentou no Congresso Nacional do DESC - Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica,
realizado dias 18 e 19 de março,
no Maksoud Plaza, em São Paulo,
o trabalho “Lipoenxertia subcicatricial associada à rigotomia - Uma
análise clínica e microestrutural”,
que trata sobre as terapias de regeneração tecidual aplicadas às

sequelas cicatriciais em queimados.
O trabalho, parabenizado pelos
maiores nomes das publicações
relacionadas à cirurgia plástica no
Brasil, obteve o 1º lugar, concorrendo com outros 232 apresentados,
e foi coordenado, orientado e teve
como coautor o Dr. Manoel Alves
Vidal, Regente do Serviço de Cirurgia Plástica do curso de Medicina
da FIPA (FAMECA), e colaboração
e coautoria da Profª Drª Ana Paula
Girol, professora da disciplina de
Histologia.

I Jornada da Ginecologia e Obstetrícia
Dia 07 de maio, às 19h30, no
Anfiteatro Padre Albino, a Liga
da Ginecologia e Obstetrícia do
curso de Medicina da FIPA realizou a I Jornada da Ginecologia e
Obstetrícia.
O Dr. Roberto Melchiori, médico, Especialista em Ginecologia
e Obstetrícia, Ultrassonografia e
Laparoscopia, ministrou a palestra “Endometriose”. Em seguida, o
Dr. Luiz Eduardo Romero Gerbasi,

Pediatra, Especialista em Gastroenterologia pediátrica, com MBA
em Gestão de negócios em saúde,
Provedor do Hospital e Maternidade Santa Isabel de Jaboticabal
e Superintendente da Unimed
Jaboticabal, ministrou a palestra
“Incentivo ao parto humanizado”.
A Jornada teve o apoio da
Liga de Pediatria e a participação
de alunos do curso e residentes
da área.

Fundação realiza Semana de Enfermagem
No período de 11 a 16 de
maio foi realizada a Semana de
Enfermagem da Fundação Padre
Albino e instituições formadoras
de Catanduva, que teve por tema
“Uma fusão de saberes no contínuo aperfeiçoamento do cuidar”.

A Semana, que foi aberta com
missa em ação de graças na Capela
do Hospital Padre Albino e proporcionou palestras diárias que abordaram temas de grande interesse
para a área, foi encerrada com jantar dançante no Buffet Ge–Vera.

Falece o Sr. Atídio Furlan
Faleceu dia 29 de abril o Sr. Atídio Furlan, membro honorário da
Fundação Padre Albino.
Admitido na Fundação como
conselheiro em 30/04/1985, Sr. Atídio foi Membro Efetivo e Suplente
do Conselho Fiscal em várias gestões. Teve atuação importante e
decisiva quando da doação, pelo

Rotary Club, da área onde estava
localizado o Lar Anita Costa, hoje Recanto Monsenhor Albino. O Sr. Atídio Furlan pediu demissão do cargo
de conselheiro em 30/01/2002, passando a ser Membro Honorário.
Casado com a Profª Alaíde Girotti Furlan, deixa filhos, netos e
muitos amigos.

Dica do Poupinho
Reduza a iluminação durante a limpeza noturna ligando
o
apenas as luzes das áreas que estiverem sendo limpas.

Maio/2015

9

Biomedicina atende a população na praça
Dia 25 de abril, das 8h00 às
13h00, alunos do curso de Biomedicina da FIPA realizaram a
campanha “Como vai você” na
Praça Monsenhor Albino. A ação
é promovida anualmente com o
objetivo de informar ao cidadão
catanduvense sobre itens básicos de saúde e realizar testes,
como glicemia capilar, pressão

arterial e tipagem sanguínea,
além de divulgar o curso de Biomedicina e incentivar o contato
dos alunos com a população.
Durante a campanha, os alunos realizaram 101 atendimentos sob a orientação da Profª
Andreia de Haro Moreno e do
Coordenador do curso, Prof. Dr.
Manzélio Cavazzana Junior.

Senador Aloysio Nunes bate papo
com alunos de Administração e Direito
ImprensaFPA

Divulgação

Durante a campanha foram feitos 101 atendimentos.

Semana Solidária: Medicina
vai doar 49 cestas básicas
O GAC (Grupo de Ajuda Comunitária) e a AAAER (Associação
Atlética Acadêmica Emílio Ribas)
formados por alunos do curso de
Medicina da FIPA realizaram entre
04 a 09 de maio a Semana Solidária. A campanha é anual e neste
ano a ação consistiu em disputa
entre as turmas do primeiro ao
sexto ano para arrecadar produtos de limpeza e higiene pessoal
e alimentos, transformados em
cestas básicas que serão doadas à

O senador Aloysio Nunes falou sobre política e economia e respondeu a
perguntas dos alunos.

O senador Aloysio Nunes Ferreira Filho (PSDB) veio a Catanduva no último dia 08 de maio para
bater papo com os alunos dos
cursos de Administração e Direito
das Faculdades Integradas Padre
Albino (FIPA). O encontro foi no
Anfiteatro Padre Albino, a partir
das 19h00.
Aloysio Nunes, inicialmente,
falou sobre o cenário político e
econômico do Brasil e em seguida respondeu às perguntas dos
universitários que abordaram cor-

rupção, carga tributária, maioridade penal, educação e segurança.
O presidente da Diretoria Administrativa da Fundação, Dr. José
Carlos Rodrigues Amarante, o
conselheiro Vicente Chiavolotti,
o Secretário Geral da FIPA, Prof.
Sidnei Stuchi, docentes dos dois
cursos, o prefeito Geraldo Vinholi
e Marco Vinholi, Coordenador de
Segurança Alimentar e Nutricional da Secretaria de Estado de
Assistência Social, também estiveram presentes.

Educação Física recebe
Quasar Cia de Dança
Dia 15 de maio, no Câmpus
Sede, o curso de Licenciatura
em Educação Física da FIPA recebeu a companhia Quasar Cia de
Dança, através do projeto Pantomina, promovido pelo SESC
Catanduva. Os alunos do primeiro ano participaram de aula de
dança contemporânea. No dia
17 de abril, o curso de Bacharelado, também por esse projeto,
teve aula de dança contemporânea com o bailarino, coreógrafo
e diretor da Sopro Cia de Dança

Roberto Amorim.
O projeto Pantomina consiste em apresentar variadas técnicas de dança através de cursos,
oficinas e workshops ao público
interessado, além de promover o
desenvolvimento e o aprimoramento do nível técnico de bailarinos da cidade e região. Acontece ao longo do ano, todo terceiro
sábado do mês, com apresentações de variados gêneros de dança e suas respectivas técnicas, a
partir de um olhar diacrônico.

população carente de Catanduva,
bem como a instituições que necessitam de assistência.
A Turma XLVI foi vencedora,
arrecadando produtos suficientes
para a montagem de 21 cestas
básicas. A premiação é de responsabilidade do GAC e da AAAER.
Ao todo a campanha arrecadou
produtos suficientes para a montagem de 49 cestas básicas, além
de demais produtos avulsos que
também serão doados.

Terceira Idade volta a interagir
com alunos do Ensino Médio
Dia 28 de abril, às 14h30, as alunas da Faculdade da Terceira Idade
do curso de Educação Física da
FIPA, acompanhadas pela Coordenadora Profª Luciana de Souza Cione Basto, visitaram novamente a
EE Dr. Nestor Sampaio Bittencourt
para um encontro com mais uma
turma de alunos do Ensino Médio
de Período Integral que participam
do projeto de extensão “Projeto de
Vida”, coordenado pela vice-diretora Profª Lúcia Helena Firmino. O
projeto consiste em promover discussões e orientações aos jovens
para que possam traçar os planos

de vida pessoal, acadêmico, profissional etc.
Na atividade, as alunas da Faculdade da Terceira Idade se apresentaram aos alunos e contaram
suas experiências de vida particular e profissional, suas conquistas
antigas e recentes e sonhos que
ainda pretendem realizar e, através das experiências positivas e
negativas, falaram sobre a importância do estudo. Os alunos da escola também contaram seus planos de vida e suas expectativas
para o futuro, trocaram ideias e
ouviram conselhos das visitantes.

Administração e Educação Física
apresentam suas pesquisas
Os cursos de Administração e
Educação Física da FIPA realizaram
neste mês de maio suas Mostras
de Pesquisas. O curso de Administração promoveu sua 9ª Mostra
no dia 16, às 8h30, no Câmpus São
Francisco, quando apresentou as
três pesquisas encerradas em março último e os três projetos aprovados para 2015/2016.
As Mostras de Pesquisa dos

cursos de Licenciatura e Bacharelado em Educação Física foram realizadas dia 13, no Anfiteatro Padre
Albino, a partir das 19h30.
Duas pesquisas desenvolvidas
em 2014 e que serão encerradas
em 2015 e uma pesquisa proposta para 2015 foram apresentadas
pela Licenciatura; o Bacharelado
apresentou duas pesquisas propostas para 2015.
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Dica do Poupinho
Remova para próximo às janelas setores de trabalho
o
que requerem níveis elevados de iluminação.

GUIA MÉDICO
BRONCOSCOPIA
•Dr. Renato Eugênio Macchione
Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676
CARDIOLOGIA
•Dr. Sérgio Rebelato
Rua Ceará, 980 - Fone: 3522 3355
CIRURGIA GERAL
•Dr. José Celso Assef
Rua Manaus, 495 - Fone: 3523 7760
•Dr. Raul José de A. Vianna Jr.
Rua Belo Horizonte, 689
Fone: 3522 5381
•Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr.
Rua Manaus, 503 - Fone: 3522 8047
CIRURGIA GERAL E
GASTROENTEROLOGIA
•Dr. José Luís Sampaio Martins
Rua Manaus, 810 - Fone: 3521 3839
•Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr.
Rua Manaus, 503 - Fone: 3522 8047
CIRURGIA PLÁSTICA, ESTÉTICA,
REPARADORA, TRAUMATISMO
DA FACE E QUEIMADURAS
•Dr. José Antonio Sanches
Rua Pará, 1.190 - Fone: 3523 2774
•Dr. Manoel Alves Vidal
Av. Deputado Orlando Zancaner, 497
Fone: 3522 6859
•Dr. Wagner Lopes Júnior
Rua Bolívia, 94
Fones: 3525 2556 - 3522 7601
CIRURGIA VASCULAR
•Dr. Murillo Antonio Couto
Rua Belém, 1.063 - Fone: 3522 0550
•Dr. Paulo César Grisotto
Av. Orlando Zancaner, 95
Fones: 3524 4366 - 3521 5339
CIRURGIA VASCULAR
E ANGIOLOGIA
•Drª Andréa Cristina Z. G. Monteleone
Rua 21 de abril, 1069 - Fone: 3522 1179
CLÍNICA MÉDICA
•Drª Fabiana Zocchi Darme
Rua Olinda, 455 - Fone: 3522 6216
•Dr. Farid Felício Casseb Filho
Rua 13 de Maio, 830
Fone: 3522 5586
•Dr. Ricardo Domingos Delduque
Rua Natal, 453 - Fone: 3521.7791
•Dr. Sérgio Rebelato
Rua Ceará, 980 - Fone: 3522 3355
DOENÇA DO SONO
•Dr. Ricardo Domingos Delduque
Rua Natal, 453 - Fone: 3521 7791
ELETROCARDIOGRAFIA
•Dr. Sérgio Rebelato
Rua Ceará, 980 - Fone: 3522 3355

ENDOCRINOLOGIA E
METABOLOGIA
Diabetes, Obesidades, Tireóide
•Dr. Marino Cattalini
Rua Maranhão, 1.341
Fone: 3524 4809
GASTROENTEROLOGIA
ENDOSCOPIA
•Dr. Raul José de A. Vianna Jr.
Rua Belo Horizonte, 689
Fone: 3522 5381
•Dr. José Celso Assef
Rua Manaus, 495 - Fone: 3523 7760
GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA
ULTRASSONOGRAFIA
•Dr. Ricardo Ramos de Carvalho
Rua Maranhão, 959 - Fone: 3522 6684
•Dr. Marcelo Tricca Figueiredo
Rua Belo Horizonte, 689
Fone: 3524 1718
GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA
HISTEROSCOPIA
•Dr. Alfeu C. Accorsi Neto
Rua Recife, 195 - Fone: 3522 7080
•Dr. Ivan Humberto Sanches
Rua Manaus, 416 - Fone: 3521 1970
NEFROLOGIA
•Dr. Farid Felício Casseb Filho
Rua 13 de Maio, 830 - Fone: 3522 5586

•Dr. Gabriel Bastos Braga
Rua 13 de Maio, 963 - Fone: 3522 4070
•Dr. João Márcio Chimello
Rua 13 de Maio, 963 - Fone: 3522 4070
•Drª Maria Elizabete J. de Campos
Rua Olinda, 455
Fones: 3522 6216 - 3523 6051
•Dr. Walter Appendino
Rua Recife, 625 - Fone: 3522 1116
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
•Dr. Carlos Alberto Moreschi
Rua Teresina, 640 - Fone: 3523 2263
OTORRINOLARINGOLOGIA
•Dr. Hamilton W. Rodrigues Jr.
Rua Bahia, 586 - Fone: 3522 1199
•Dr. Waldecir Veni Sacchetin
Rua 13 de Maio, 1.143 - Fone: 3522 4269
PEDIATRIA
•Dr. Antonio Sérgio Munhoz
Rua Ceará, 847
Fones: 3525 2549 - 3524 6500
•Drª Gisele Maria Couto
Rua 7 de Fevereiro, 673 - Fone: 3524 4936
•Dr. Jussemar Roces Rios
Rua Amazonas, 939 - Fone: 3522 4566
•Dr. Thales Fernando Roque Barba
Rua Manaus, 810 - Fone: 3522 2436

PNEUMOLOGIA E
ALERGIA INFANTIL
•Dr. Thales Fernando Roque Barba
Rua Manaus, 810 - Fone: 3522 2436
PNEUMOLOGIA E
DOENÇAS DO SONO
•Dr. Ricardo Domingos Delduque
Rua Natal, 453 - Fone: 3521 7791
PNEUMOLOGIA, ESPIROMETRIA
E ESTUDO DOS FLUXOS
•Drª Fabiana Zocchi Darme
Rua Olinda, 455 - Fone: 3522 6216
•Dr. Renato Eugênio Macchione
Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676
•Dr. Ricardo Domingos Delduque
Rua Natal, 453 - Fone: 3521 7791
REUMATOLOGIA
•Drª Mayda I. P. Farina Valiatti
Rua Maranhão, 1.320 - Fone: 3522 3870
UROLOGIA
•Dr. Carlos Manoel Alves Ferreira
Rua Teresina, 390 - Fone: 3522 4045
•Dr. Wilmar Calil de Mello
Rua Manaus, 850 - Fone: 3523 2511
LABORATÓRIO DE
ANÁLISES CLÍNICAS
Hospital Padre Albino
Rua Maranhão, s/nº

Pedagogia abre projetos municipais no Bosque
NEUROLOGIA CLÍNICA
(adulta e infantil)
Eletroencefalografia
computadorizada e mapeamento
cerebral, eletroneuromiografia
e potenciais evocados audivo e
visual.
•Dr. Gustavo de Almeida Herrera
•Dr. Emílio Herrera Júnior
Rua Manaus, 438
Fones: 3522 5428 - 3522 0363
Especialização em dores de
cabeça, eletroencefalografia
computadorizada e mapeamento
cerebral.
•Drª Eliana Meire Melhado
Rua Teresina, 502 - Fone: 3523 2583
NUTROLOGIA
Obesidade e Emagrecimento
•Dr. Durval Ribas Filho
Rua Belo Horizonte, 909 - Fone: 3522 9027
OFTALMOLOGIA CLÍNICA,
CIRÚRGICA E LENTES DE CONTATO
•Drª Adriana Romero Braga
Rua Manaus, 289 - Fone: 3522 0242
•Dr. André da Rocha Nasorri
Rua Maranhão, 1405 - Fone: 3525 3139
•Dr. Danilo Bechara Rossi
Rua Belém, 400 - Fone: 3521 7558

Com apoio do curso de Pedagogia da FIPA, a Prefeitura de Catanduva, através das Secretarias
Municipais de Cultura e do Meio
Ambiente e Agricultura, lançou dia
26 de abril, no Bosque Municipal, às
14h00, os projetos Leitura no Bosque e Feira de troca de livro, cds e
dvd originais.
As alunas do curso de Pedagogia da FIPA, fantasiadas de boneca, realizaram atividades com
as crianças, como Leitura de livros,
contação de histórias, recorte, roda
de música e violão, entre outras atividades. O projeto acontecerá sempre aos domingos, das 14 às 17 horas. Todo último domingo do mês
o projeto será de responsabilidade
do curso de Pedagogia da FIPA.
O projeto Leitura no Bosque
consiste em ações ou pequenas intervenções que priorizam o despertar nas crianças pelo gosto à leitura
e a feira de troca quer incentivar o
uso racional de recursos naturais
para o cumprimento da diretiva
Cidade Sustentável do Município
Verde Azul.

Chapeuzinho Vermelho
Dia 25 de abril, o curso realizou o segundo encontro do ano
dos projetos de extensão “O contador de histórias” e o “GPS da Alegria”. Na Brinquedoteca, as alunas
trabalharam a fábula “Chapeuzinho Vermelho” e, em seguida,
algumas alunas foram à Pediatria
do Hospital Padre Albino visitar
crianças e adolescentes internados. Acompanhadas pelas professoras Fabiana Fiorim Checconi e
Dirce Gimenez, responsáveis pelo
projeto, as alunas distribuíram os
aventais com as histórias infantis
que haviam acabado de ouvir durante o encontro.
Os projetos O contador de
histórias e o GPS da Alegria têm
o objetivo de integrar o conhecimento teórico das histórias infantis e os contos de fadas por
meio de projetos, desenvolvidos
especialmente para Educação Infantil, e construção de materiais e
suportes para a contação de histórias.

Dica do Poupinho
Em locais de grande área disponível e poucos usuários,
s,
procure concentrá-los em um só local.
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Alunos do Direito participam da Conferência Municipal
dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente
O curso de Direito da FIPA desenvolve desde 2012, sob a orientação
da Profª Ana Paula Polacchini de Oliveira, projeto de extensão voltado ao
Sistema Único de Assistência Social
(SUAS). Por isso, os alunos do projeto
participaram da X Conferência Municipal e Micro Regional dos Direitos
Humanos da Criança e do Adolescente dia 24 de abril, no Museu da
Imagem e do Som, em Catanduva,
que teve por tema “Política e Plano
Decenal dos Direitos Humanos de
Crianças e Adolescentes – fortalecendo os Conselhos dos Direitos da

Criança e do Adolescente”.
Após a abertura, apresentações culturais, palestra da Profª
Ana Paula e aprovação do Regimento Interno, os participantes dividiram-se em grupos de trabalho,
de acordo com cada eixo orientador da conferência, para apresentar propostas para aprovação da
plenária. As propostas aprovadas
serão enviadas para discussão na
Conferência Estadual.
Os acadêmicos de Direito e
membros do grupo de extensão
Alexander Rodrigues Sona, Brenda

Colégio Catanduva presta
homenagem às mães
Dia 08 de maio, em homenagem ao Dia das Mães, o Colégio
Catanduva realizou apresentações
para homenagear as mães dos alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I.
Com o tema “Receita de um feliz
Dia das Mães”, a apresentação dos
alunos do Ensino Fundamental I
foi realizada às 7h00. Mães e filhos
que chegavam eram fotografados
e recebiam a foto como lembrança.
As apresentações foram “Oração às
mães”, canto e violão com a música
“Você” e dramatização da poesia
“Receita para um feliz Dia das Mães”.
Os alunos do Ensino Infantil homenagearam suas mães a partir das
13h00. O tema foi “Mães em todos
os sentidos” com apresentações de
dança, da bandinha formada pelos
alunos, poesia, música e apresentação de flauta.
AME
O Ambulatório Médico de Es-

pecialidades (AME) de Catanduva,
sob gestão da Fundação Padre
Albino, comemorou na manhã do
dia 08 o Dia das Mães. O padre
Fábio Marsaro, da Paróquia Santa
Rita de Cássia, celebrou missa às
9h00, seguida de café e distribuição de mimo. Os colaboradores da
Unidade, juntamente com o Grupo de Humanização, confeccionaram um livro de receitas entregue
às funcionárias/mães pela data.
Pedagogia
Em homenagem ao Dia das
Mães, o curso de Pedagogia da
FIPA arrecadou produtos de higiene pessoal (shampoo, condicionador, creme dental, desodorante e
hidratante corporal) para doação
às mulheres de entidades assistenciais. No dia 07, alunas e professora
entregaram os produtos no Asilo
São Vicente de Paulo. No dia 09 os
produtos foram entregues no Recanto Monsenhor Albino.
Divulgação

A apresentação do Maternal I do Colégio Catanduva emocionou as mães.

Credencio de Oliveira Silva, Cíntia
Scaldelai, Débora Maria Tozzi e Mariana da Silva Jacob participaram

da conferência, sendo que as duas
últimas foram eleitas delegada e suplente, respectivamente.

Palestra no Câmpus São Francisco debate
ações dos municípios para prevenção às drogas
Divulgação
A Fundação
Padre Albino e
o curso de Direito da FIPA,
em
parceria
com a Rede de
Atuação Protetiva de Direitos Sociais do
Ministério Público - Núcleo
São José do
Rio Preto, promoveram dia Dr. Guilherme disse que as políticas públicas devem ser feitas
em parceria.
23 de maio, às
10h00, no Câmpus São Francisco, tamento das escolas, entre outras.
a palestra “Drogas - a prevenção ao Ele informou que na Suécia as lojas
alcance dos municípios”, ministrada para venda de bebidas são conpelo Dr. Guilherme Athayde Ribeiro troladas pelo governo e somente
Franco, Promotor de Justiça em São pessoas acima de 21 anos podem
comprá-las.
João da Boa Vista/SP.
Na palestra estiveram presenSegundo Dr. Guilherme, medidas para evitar o aumento do con- tes a Coordenadora de Extensão
sumo de drogas nos municípios do curso de Direito, Profª Ana Paudevem ser realizadas em parceria la Jorge, os promotores Dr. Carlos
com outros setores. “Políticas públi- Macayochi de Oliveira Otuski e Dr.
cas são políticas reparatórias e pre- André Luiz Nogueira da Cunha, o
cisam ser feitas em parceria”, frisou. prefeito de Pindorama, Nelson TraEntre as medidas citou a regulação buco, e representantes dos municído horário de funcionamento de pios de Marapoama, Elisiário, Santa
bares e a diminuição da densidade Adélia e Ibirá. Após a palestra Dr.
dos pontos de venda de bebidas Guilherme respondeu perguntas
alcoólicas, principalmente o afas- dos alunos.

Funcionários visitam a Hospitalar
Funcionários da Fundação Padre Albino visitaram a Hospitalar
- Feira Internacional de Produtos,
Equipamentos, Serviços e Tecnologia para Hospitais, Laboratórios, Farmácias, Clínicas e Consultórios, realizada em São Paulo, de
19 a 22 de maio, no Expo Center
Norte. A feira é o maior evento
especializado nesta área em todo
continente americano e reúne
1.250 expositores.
Feira multisetorial e a mais
completa mostra de produtos
para a área de saúde, a Hospitalar
apresenta milhares de itens em
equipamentos médicos, produtos
e serviços, funcionando como palco de novos lançamentos e ponto
de encontro entre fornecedores e

seus clientes. Ela recebe 91.000 visitas profissionais, incluindo pesquisadores, pensadores do setor
da saúde e milhares de dirigentes
hospitalares, médicos, enfermeiros e profissionais que influenciam e/ou decidem as compras
de hospitais, clínicas, consultórios
e laboratórios.
Os funcionários da Fundação visitaram a feira em dois dias:
19/05 – Reginaldo Donizete Lopes,
Eliezer Clemente Vale, Marcelo Ap.
Godoy Ruiz e Adriana Melo; 20/05
– Schalon Seraphin, Rodrigo Manzoni, Gigliane Gleice Ruy, Maria Ester Correa Oliveira Bellucci, Patrícia
Farina Vivaldini, Raphael Martinho
Lopes, Rogério Goltardo e Dr. Jorge Valiatti.
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Hospital Padre Albino reestrutura o Pronto Atendimento
Fotos: Divulgação

A Fundação Padre Albino remodelou o Pronto Atendimento do
Hospital Padre Albino, setor destinado ao atendimento dos pacientes dos convênios credenciados e
particulares.
De acordo com o administrador
dos hospitais da Fundação, Rogério
Bartkevicius, a reforma do Pronto
Atendimento integra um planeja-

mento de melhorias. “A reestruturação proporcionará aos clientes das
operadoras de saúde credenciadas
mais agilidade e comodidade, uma
vez que foram disponibilizados novos consultórios, observações para
adultos e crianças, além de sala de
medicação e procedimentos. As
próximas unidades a serem reformadas são as enfermarias do SUS e

Congresso da Fehosp lança
movimento nacional do setor
No encerramento do 24º Congresso da Fehosp - Federação das
Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo, em
Campinas/SP de 12 a 15 de maio
último, foi lançado o movimento nacional “Acesso à Saúde – Meu direito
é um dever do Governo”, organizado
pela CMB - Confederação das Santas
Casas de Misericórdia, Hospitais e
Entidades Filantrópicas e apoiado
pelas 17 federações estaduais. Entre
os objetivos estão tornar pública e
discutir com a sociedade a realidade do setor; esclarecer os efeitos do
processo gradativo da falência da
rede sem fins lucrativos voltadas ao
SUS; buscar a sobrevivência das instituições filantrópicas, com base no
equilíbrio econômico e financeiro e
qualidade dos serviços prestados.
O movimento envolve três etapas, começando na fase municipal
no dia 29 de junho, passando pela
etapa estadual no dia 13 de julho e

por fim, a ação nacional, agendada
para o dia 04 de agosto em Brasília,
no Congresso Nacional, com programação especial e pauta definida por
dois itens como pré-requisito para
o acesso à saúde: garantir o custeio
e resolver as dívidas. Durante a cerimônia também foi feito o relançamento da Frente Parlamentar de
Apoio às Santas Casas e Hospitais
Filantrópicas da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo pelo
deputado Itamar Borges.
O encerramento do Congresso
contou com as presenças do secretário de Estado da Saúde, David
Uip, do deputado estadual Itamar
Borges, da deputada estadual Célia Leão, do diretor-presidente da
Fehosp, Edson Rogatti, entre outros.
O presidente da Diretoria Administrativa da Fundação, Dr. José
Carlos Rodrigues Amarante, e funcionários da instituição participaram
do Congresso.
Divulgação

Divulgação

Dr. Amarante e esposa, Angela, Dr. Rogatti e esposa, Rosely, e a deputada
Célia Leão no Congresso.

a Unidade de Urgência e Emergência/Pronto-socorro”, informa.
O Serviço de Arquitetura e Projetos da Fundação explicou que
a área de 233,32 m², localizada no
pavimento térreo do hospital, foi
adequada para a ampliação do
atendimento. A arquiteta Sonia
Corradi informou que espaço foi
modulado para comportar um

novo consultório, maior número
de leitos de observação e sanitário
para portadores de necessidades
especiais. “Além dos novos, a equipe de obras realizou a pintura total
da área, substituição das portas,
fechaduras, metais e louças sanitárias, bancadas, balcão de atendimento, todo o mobiliário e a comunicação visual”, conta. Todos os
locais de atendimento ao usuário
receberam aparelhos de ar condicionado e as salas de espera e de
observação foram dotadas de aparelhos de TV e ambiência humanizada. O hospital adquiriu novos
equipamentos médicos de suporte
à vida para o Pronto Atendimento.
A nova unidade ganhou cinco monitores multiparâmetros, um bisturi
e um desfribilador.
No último dia 23 de abril, a diretoria da Fundação, a administração hospitalar, o Comitê Gestor
dos hospitais, a equipe multiprofissional da unidade e do convênio
próprio Padre Albino Saúde participaram da bênção e do reconhecimento do setor.

Enfermeira do Hospital Emílio Carlos
conclui Especialização em Oncologia
A enfermeira da Quimiotera- lho de Humanização e na Comispia do Hospital Emílio Carlos Eri- são Intra-hospitalar de Doação de
ka Fachim Esteves concluiu a sua Órgãos e Tecidos para Transplante
Pós-Graduação de Especialista em do “Emílio Carlos” e a atualização
Oncologia pela Faculdade de Me- é fundamental para o atendimendicina de São José do Rio Preto/ to com qualidade”, comenta.
FAMERP.
Divulgação
O trabalho de conclusão
de curso “Transplante de Células Tronco Hematopoéticas:
atuação do enfermeiro” foi realizado em parceria com os profissionais Eulidia Cristina Silva
Martins e Isele José Rodrigues,
sob a orientação da Profª Denise Beretta. O grupo apresentou o estudo no Simpósio Internacional de Estomaterapia
do Noroeste Paulista/SIENP
2015, realizado nos dias 24 e
25 de abril nas Thermas dos
Laranjais, em Olímpia/SP.
Além de expor o seu trabalho no Simpósio, Érika
participou do evento como
ouvinte para aprimorar o
conhecimento. “Eu desempenho as minhas funções na
Quimioterapia, no Grupo de Enfermeira Érika e o trabalho apresentado
Curativos, no Grupo de Traba- no Simpósio.

REMETENTE: Fundação Padre Albino - Rua dos Estudantes, 225 - 15.809-144 - Catanduva - SP

