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A PALAVRA

Como todos sabem, a Prefeitura de Itapeva (SP) decretou intervenção na nossa Santa Casa

de Itapeva no dia 22 de março, sob a alegação de que o pedido de aumento de repasse de verba

pleiteado pelo Hospital, não detalhava para quais gastos seriam destinados os valores. Tal

justificativa foi interpretada como ilegal pela justiça que, em 24 horas, derrubou a liminar,

devolvendo a Santa Casa aos seus gestores.

 

Após o ocorrido, a Prefeitura de Itapeva solicitou uma série de documentos à Santa Casa, que

colocou toda a prestação de contas à disposição, entregando todo o material por eles exigido.

Ainda assim, a relação entre o gestor (prefeitura) e o prestador de serviço (hospital) ficou

abalada. Houve atraso na transferência de pagamento das verbas, fato que só ocorreu após

ordem judicial. Com isso, a Santa Casa precisou fazer empréstimo para conseguir  manter os

salários de nossos colaboradores e prestadores de serviços em dia. Sem nesse empréstimo,

não teria sido possível horar os nossos compromissos.

 

Passados praticamente quatro meses de todo o ocorrido, seguimos firmes no propósito de

manter a qualidade na assistência à saúde de toda a população, inclusive de toda a região,

mesmo sem o respaldo necessário. Nossos dias não estão sendo fáceis. Todos estamos

sobrecarregados. E, neste momento de pandemia, quando mais precisamos de apoio, estamos

lidando com adversidades e conflitos, que só geram ainda mais desgastes emocionais.

 

Queremos que vocês saibam que estamos lutando para que tudo que seja mantido sobre

controle. Pedimos para que vocês sigam firmes e fortes. Logo, tudo isso vai passar e

lembraremos desse tempo como um período histórico, desgastante, mas cheio de

aprendizados e oportunidades de crescimento e evolução para todos.

 

Avante com coragem meus amigos. Seguimos juntos pelo bem da nossa população.

 

Forte abraço a todos.

 

DE TODOS DA DIRETORIA DA SANTA CASA DE ITAPEVA

 

A NOSSA LUTA CONTINUA!



A diretoria da Santa Casa recebeu hoje a visita do

Deputado Federal Guilherme Derrite. Além de

apresentar o trabalho do Hospital e a importância

dessa prestação de serviço para a população, foi

solicitada ao Deputado uma emenda para a aquisição

de equipamentos.

Em celebração ao dia das mães, a igreja

Presbiteriana Central de Itapeva fez a tradicional

entrega dos kits de presente para as mamães

internadas na Maternidade da Santa Casa.

O kit foi preparado com muito carinho - de mulher

para mulher, de mãe para mãe - e contém

roupinhas para os recém-nascidos, além de kit de

higiene.

 



 

 

"Mamãe Mariane Pereira, fisioterapeuta da UTI COVID, que em luta diária com seus

pacientes, auxiliando-os no tratamento para o fortalecimento pulmonar e outras

seqüelas do COVID, expressa toda sua dedicação e carinho ao próximo.

 

A todas as mamães da área da saúde, um feliz dia! 

Parabéns, pela sua dedicação e amor à vida."

 

*Texto em homenagem ao dia das mães da médica Geo @dra.larissapereira_go 

Homenagem publicada no

Instagram Mulher Advogada

OAB76

Milton Galdino foi o vencedor a Rifa Solidária realizada pelo Rotary de Itapeva,

em prol a Santa Casa. O prêmio da TV 55" correu pela loteria federal do último

sábado. O valor arrecado será utilizado para complementar a compra de um

"banho maria", equipamento utilizado no Banco de Leite para a pasteurização do

leite materno.

Agradecemos ao Rotary pela destinação da verba e a todos aqueles que

colaboraram com a Santa Casa de Itapeva para complementar o valor necessário

para a aquisição do equipamento!



A nova especialidade já está disponível para agendamento de consultas. 

 A clínica atende diversos convênios e também consultas particulares.

A médica Itapevense, Dra. Laura Nicoletti Loureiro, que atualmente reside em São Paulo,

cidade que escolheu para fazer a graduação em medicina e posteriormente a residência

médica, retorna a Itapeva para atender na Clínica de Especialidades Médicas da Santa

Casa, onde vai atuar como pneumopediatra.

Dra. Laura fez graduação em medicina no Centro Universitário São Camilo e residência

médica em Pediatria no Hospital Israelita Albert Einstein e Pneumologia Pediátrica na

Universidade de São Paulo (USP).  Atualmente trabalha como pneumologista pediátrica em

uma unidade do Ambulatório Médico de Especialidades (AME) e também em consultório

particular, onde atende como pediatra, além de atuar como pneumologista pediátrica como

assistente da equipe do Dr. Joaquim Carlos Rodrigues, seu professor no Einstein e na USP; e

no Hospital Mboi Mirim, um hospital público que é administrado pelo Einstein.

        Segundo a médica, “a pneumologia pediátrica é uma subespecialidade da pediatria, que

cuida do diagnóstico, tratamento e da prevenção das doenças respiratórias que acometem

crianças e adolescentes. Além disso, faz o acompanhamento de outras doenças que afetam

outros órgãos, mas que também tem repercussões respiratórias”, explica.

Principais doenças que acometem o sistema respiratório: 

- Asma;

- Bronquiolite viral aguda;

- Síndrome do bebê chiador;

- Displasia broncopulmonar;

- Fibrose cística;

- Bronquiolite obliterante e sequelas das infecções virais;

- Bronquiectasias;

- Pneumonias agudas;

- Rinite alérgica;

- Tosse crônica;

- Tuberculose pulmonar.

 

“Estou empolgada em poder atender pacientes na minha cidade natal. Na Clínica de

Especialidades médicas será possível resolver a grande maioria dos casos, devido a

complexidade dos exames diagnósticos disponíveis no Hospital. Porém, a avaliação de cada

caso é individualizada e após uma avaliação completa o melhor tratamento será instituído”,

complementa.

A agenda da Dra. Laura Dra. Laura Nicoletti Loureiro está disponível para agendamento de

consultas na Clínica de Especialidades Médicas da Santa Casa, na especialidade

pneumopedriatria. Informações através do whatsAPP 15 99796-8117. Atende diversos

convênios e também consulta particular.

 

 

CLÍNICA DE ESPECIALIDADES

MÉDICAS DA SANTA CASA 

 AGORA CONTA COM

PNEUMOLOGIA PEDIÁTRICA



HO
ME
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GE
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Este ano a nossa celebração em comemoração a Semana da

Enfermagem precisou ser "à distância". Mas nada tira o brilho e a

importância do trabalho exercido por vocês, nossos guerreiros

profissionais, que merecem todos os nossos aplausos.

Sim, vocês são nossos heróis. 

Confira no Facebook



O Rotary de Itapeva prestou uma

homenagem às mamães, nossas

profissionais da saúde, presenteando-as

com flores feitas com tecido.



Mobilizados por este momento

de pandemia e comprometidos

com seu papel social, o Grupo

Maringá fez a importante

doação de dois respiradores, que

serão utilizados na Unidade de

Terapia Intensiva (UTI) COVID,

para auxiliar na recuperação

pacientes graves acometidos

pela doença.

A entrega aconteceu na

presença dos colaboradores da

Maringá e da Diretoria da Santa

Casa. 

Equipe da UTI Neonatal fez uma singela homenagem às

mamães, entregando a elas lindos quadrinhos com o

carimbo dos pezinhos de seus bebês.

GRUPO MARINGÁ FAZ DOAÇÃO DE DOIS RESPIRADORES

PARA A SANTA CASA

 

"Iniciativas como essa que o Grupo Maringá, que é uma empresa séria e forte,
está fazendo para nossa Santa Casa, representa também a credibilidade do

trabalho que prestamos à comunidade. Agradecemos imensamente esta doação",
disse o superintendente da Santa Casa, Aristeu de Almeida Camargo Filho.



Minha querida doçura , triste esse

adeus, essa sua partida repentina, que

deixou nossos corações aos prantos 😭

😭... Difícil aceitar, difícil entender...

Mas, só tenho a te agradecer, pela

genial pessoa, a mulher espetacular,

mãe, esposa, amiga, irmã, avó, vizinha,

colega, tia, cunhada, nora, filha...

Enfim... Inúmeras... Vc era tudo de

bom!!! Só quem teve o prazer de

trabalhar com vc, de conviver e

participar da sua vida, e te ter em

nossas vidas, sabe da sua

grandeza...aqui ficará a saudade..

obrigada pelo carinho que sempre teve

comigo e minha família. Gratidão . Aqui

me lembrarei sempre de você sorrindo...

Como sempre te vi. Já faz muita falta

😔. Descanse em paz minha amiga

Silmara Lara Portela

 

Thalita Teixeira

E ai minhas amigas,

Olhem por nós aí, PROTEJA NÓS.

VCS LUTARAM, ESTIVERAM NA

LINHA DE FRENTE DESSE MAL QUE

NOS ASSOMBRA.

EM NOME DE TODOS DE NOSSA

EQUIPE, FICA NOSSOS SINCEROS

AGRADECIMENTOS, PELA

PARCERIA E PRINCIPALMENTE

PELA ALEGRIA DE VCS DUAS.

Luh Santos E Silmara Lara Portela

NÓS JAMAIS VAMOS ESQUECER VCS

DUAS.

NESSAS FOTOS VCS APARECEM

ABRAÇADAS E PRATICAMENTE

FORAM EMBORA ABRAÇADAS COM

UMA DIFERENÇA DE 24 HORAS.

QUE ESTEJAM NO BRAÇO DE NOSSO

SENHOR JESUS CRISTO

OBRIGADO DOÇURA

OBRIGADO PINGENTINHO 

 PRA VCS.

 

Fábio Corazza

Santa Casa se despede de duas guerreiras




