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Festa de São Camilo reuniu centenas de pessoas
Entre os dias 11 e 14 de julho, aconteceu em
Cruzília a tradicional Festa de São Camilo. Durante o
evento, os participantes puderam assistir na Igreja
Matriz, ao tríduo em louvor a São Camilo que é
padroeiro dos doentes.
No sábado a noite aconteceu o tradicional leilão
de prendas na Praça do Hospital. Para a realização
desde leilão foram doadas pela população da cidade
aproximadamente 250 prendas como quitandas, doces,
enfeites e móveis de madeira.
Na manhã de domingo, 14 de julho, dia de São
Camilo, aconteceu a tradicional missa na Praça do
Hospital. A celebração, que foi precedida pelo Padre
Dehon Vicente Ferreira contou com a presença da
comunidade local e das irmãs de São Camilo, que foram
as fundadoras do hospital da cidade.
Na tarde de domingo, no recinto de leilões da
paróquia de Cruzília, foi realizado o leilão de gado em
benefício ao hospital. Foram leiloados 80 animais,
bezerros e cavalos que foram doados pelos produtores
rurais do município.
Para a realização do evento, foi criada uma
equipe com 37 pessoas, entre elas, Everaldo Márcio
Andrade, que há 10 anos colabora na festa. “Sinto-me
gratificado por poder ajudar na festa de São Camilo e
conseqüentemente o hospital. Espero colaborar
novamente ano que vem”, afirma.
De acordo com a Irmã Eliane, diretora
administrativa do hospital, toda a verba que foi arrecada
durante a festa será revertida em melhorias na estrutura
do prédio da instituição de saúde.“Daremos
continuidade a reforma dos quartos da maternidade e
faremos melhorias na estrutura do prédio”, diz a irmã,
que também agradece a colaboração de todos que
ajudaram direta e indiretamente na festa de São Camilo.

“Com o dinheiro arrecadado com a festa, daremos
continuidade a reforma dos quartos da maternidade e faremos
melhorias na estrutura do prédio”, diz a irmã Eliane, diretora
administrativa do Hospital.
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Hospital realiza exames digitalizados
No Hospital Dr. Cândido Junqueira, há aproximadamente
dois anos, todos os exames de radiologia geral,
ultrassonografia, mamografia e tomografia são digitalizados.
Esta mudança tornou mais ágil e cômoda a realização dos
exames.
De acordo com Marcelo Junqueira Ribeiro, radiologista,
com o sistema digital não se perde filme para a revelação dos
exames de radiografia. “Se alguma coisa der errada no exame
você pode descartar a imagem no computador”, diz. Ainda de
acordo com o médico, no sistema digital é possível tratar a
imagem tirada diminuindo a necessidade de refazer o exame,
gerando economia.
Mensalmente são feitos no hospital, 200 radiografias, 120
mamografias, 200 ultrassonografias e 50 tomografias. Porém, a
instituição de saúde tem a capacidade de realizar mais de mil
exames por mês.
“O padrão dos exames que são realizados aqui no
hospital pode ser comparado com os de grandes centros, pois
dispomos de equipamentos modernos e de qualidade”, diz
Ribeiro.
Existe um projeto da diretoria administrativa do hospital
de adquirir uma estação de trabalho para que todos os exames
realizados no local sejam impressos em papel. Outro plano é
disponibilizar os exames on-line, para isso todas as alas do
O Hospital tem a capacidade de fazer mais de
hospital serão informatizadas.
mil exames por mês.
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