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Está em fase de instalação o moderno tomógrafo

adquirido com recursos próprios pela Santa Casa de
Taquaritinga. O aparelho, importado da Alemanha,
atenderá à demanda da cidade e da região, a partir
de março. É um grande passo na área de diagnósti-
co por imagem. Mas as boas notícias não param por
aí: também já foram comprados um mamógrafo e um
aparelho para exame de densitometria óssea, am-
bos de fabricação norte-americana. Pág. 3Pág. 3Pág. 3Pág. 3Pág. 3
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DE TRABALHODE TRABALHODE TRABALHODE TRABALHODE TRABALHO

Uma farmácia completa e
exclusiva para os usuários do
Plano de Saúde Santa Casa

TELEFONE 3253-9232

Além de medicamentos com preços especiais,
agora você trabalhamos com cosméticos das

melhores marcas. Venha conferir!
A Assembleia Geral da Irman-

dade da Santa Casa de Miseri-
córdia de Taquaritinga foi realiza-
da no último dia 15. Com a pre-
sença de conselheiros e direto-
res no Salão Nobre, o Conselho
Deliberativo, o Conselho Fiscal e
a Diretoria Executiva foram reelei-
tos para mais um triênio.

Sob a presidência de Walde-
mar Antonio Peria, a Diretoria

CONSELHO DELIBERATIVO 2012-2015CONSELHO DELIBERATIVO 2012-2015CONSELHO DELIBERATIVO 2012-2015CONSELHO DELIBERATIVO 2012-2015CONSELHO DELIBERATIVO 2012-2015
Presidente: Sidnei Conceição Sudano; Vice: Sérgio Francisco Ra-

mon; secretário: Claudemir Sebastião Basso; membros titulares: Divair
Piveta, Antonio Donizeti Volante, José Eduardo Buscardi Costantini,
João Décio Romanholi, Humberto Francisco Nucci, Francisco Roberto
Sales, Carlos José Sargi, José Carlos Silveira; membros suplentes: Clau-
dineio Betti, Fabio Roney Girotto, Valentim Antonio Pinto Mendes, Fran-
cisco Carlos Alves D’Aquino, Roberto Yoshikazu Ogasawara, José Air-
ton Ferreira da Silva Junior, Ricardo José Borelli, Marcus Rogerio de
Oliveira.

CONSELHO FISCAL 2012-2015CONSELHO FISCAL 2012-2015CONSELHO FISCAL 2012-2015CONSELHO FISCAL 2012-2015CONSELHO FISCAL 2012-2015
Titulares: Eduardo Henrique Moutinho, Pedro Osmar Rossini, Adel-

mo Pereira Marques Junior, Valter Bordinasso, Gerson Luiz Bussadori,
Sidival Lacativa Pozzetti, Antonio Matheus, Luiz Fernando Cazari, João
Carlos Manaia, Elso João Dian.

DIRETORIA EXECUTIVA 2012-2015DIRETORIA EXECUTIVA 2012-2015DIRETORIA EXECUTIVA 2012-2015DIRETORIA EXECUTIVA 2012-2015DIRETORIA EXECUTIVA 2012-2015
Presidente: Valdemar Antonio Peria; Vice: Pedro Paulo Poletti; 1º

tesoureiro: Mário Luiz Teixeira Caetano; 2º tesoureiro: José Alfredo
Verdério; 1º secretário: Valdir Sebastião Tiezi; 2º secretário: Luiz Car-
los Valério; suplentes: Ricardo Tadeo Pongeluppi, Odair Roberto
Zilli, Antonio Aparecido Pagliuso, Mauro Henrique Bussadore, Ales-
sandre Patric Redi Ramon, João Alberto Bocchio; presidente de honra:
Ermildo Tiosso.

Executiva e o Conselho Delibera-
tivo, que têm à frente o Dr. Sidnei
Conceição Sudano, não têm
medido esforços para trazer à
luz melhoramentos necessários
às operações cotidianas do
hospital.

Na Assembleia também foram
entregues Títulos de Irmão Remi-
do e aprovadas as contas do
exercício financeiro de 2011.

Em 2012, continue doando
suas notas e cupons fiscais
para a Santa Casa de
Taquaritinga. Esses
documentos são cadastrados
no programa Nota Fiscal
Paulista, do governo do
Estado, e transformados em
recursos que salvam vidas.
Nossas urnas estão em 27
estabelecimentos comerciais
de Taquaritinga.

Para a SantaPara a SantaPara a SantaPara a SantaPara a Santa
Casa, suaCasa, suaCasa, suaCasa, suaCasa, sua
nota valenota valenota valenota valenota vale
“uma nota”“uma nota”“uma nota”“uma nota”“uma nota”

ASSEMBLEIAASSEMBLEIAASSEMBLEIAASSEMBLEIAASSEMBLEIA
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Santa Casa instala tomógrafo
e adquire outros aparelhos

CENTRO DE
DIAGNÓSTICO
SANTA CASA

CEDISC

Praça Dr. José Furiatti, 153 (16) 3253-9230 - Taquaritinga

 Raio-x (simples e contrastado)
Mamografia
Tomografia
Ultrassonografia
Ecocardiograma
Endoscopia
Densitometria óssea

Está em fase de instalação o
moderno tomógrafo adquirido com
recursos próprios pela Santa Casa
de Taquaritinga. O aparelho, de
última geração, atenderá à de-
manda da cidade e da região, a
partir de março. É um grande pas-
so na área de diagnóstico por
imagem.

O tomógrafo Somatom Spirit
custou o equivalente a R$ 400
mil. Chegou no começo de feve-
reiro, desmontado e embalado
em caixas de madeira. Foi mon-
tado em sala apropriada no
CEDISC, o Centro de Diagnóstico
Santa Casa.

O modelo, fabricado na Alema-
nha pela multinacional Siemens
oferece benefícios clínicos para
qualquer tipo de exame devido a
melhor resolução de imagem, o
que significa ver estruturas meno-

res com maior precisão, velocida-
de e cobertura de volume, ou seja,
grandes áreas do corpo podem
ser examinadas de uma só vez.

Mas as novidades não param
por aí. Pensando em melhor aten-
der a população, a Santa Casa
também adquiriu um aparelho de
densitometria óssea, no valor de
R$ 105 mil. O equipamento, da
marca norte-americana Hologic,
modelo Discovery W / WI, deve-
rá ser entregue em 15 de abril,
com previsão de entrar em fun-
cionamento 60 dias depois.

A densitometria óssea é o exa-
me mais aprimorado para se me-
dir a densidade dos ossos, com-
parando padrões de idade e sexo.
É o método indispensável para o
diagnóstico e tratamento da oste-
oporose e de outras possíveis
doenças que atingem os ossos.

Além disso, a radiação é bai-
xa, tanto para o paciente como
para o técnico responsável por
realizar o exame. O aparelho ad-
quirido possui detectores digitais
que geram imagens em alta defi-
nição.

Mamografia Mamografia Mamografia Mamografia Mamografia – A Santa Casa
também adquiriu um mamógrafo,
no valor de R$ 175 mil. O Lorad,
modelo M-IV, também fabricado
pela Hologic, deverá ser entregue
pelo representante da fábrica no
país até 20 de março e seu fun-
cionamento também deverá ser
iniciado dentro de 60 dias.

A compra foi possível graças
a um repasse de R$ 170 mil au-
torizado pelo governador Geral-
do Alckmin em sua visita a Ta-
quaritinga no dia 14 de novem-
bro do ano passado. O aparelho
será de grande importância para

a prevenção do câncer de mama,
listada entre as doenças que
mais vitimam mulheres no país.

Ainda na área de diagnósti-
co, a Santa Casa também está
negociando a compra de um di-
gitalizador de imagens. Parte dos
recursos (35%) veio de uma ver-
ba de R$ 50 mil, resultado de
emenda parlamentar do deputa-
do estadual Baleia Rossi.

Esse equipamento auxiliará o
envio e o armazenamento de ima-
gens obtidas a partir de outros
aparelhos, como raio-x, mamogra-
fia e tomografia. Ao incrementar a
prestação de serviços na área de
diagnóstico, o CEDISC facilita a
vida dos moradores de Taquari-
tinga e região, que não precisam
buscar os grandes centros para
realizar exames de média e alta
complexidade.

O tomógrafo da Santa Casa, no dia em que chegou e montado em sala apropriada no CEDISC, no mês de fevereiro

Mamógrafo
igual a este,

Lorad, modelo
M-IV, já foi
adquirido

com recusos
do Estado

O aparelho para o
exame chamado
densitometria
óssea também
será instalado
brevemente
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MÊS DE JANEIROMÊS DE JANEIROMÊS DE JANEIROMÊS DE JANEIROMÊS DE JANEIRO
Ana Aracy Micali Manzolli / Maria Rita de Novaes Massola /

Poliana de O. Silva Sapienza / Jaciara Izildinha Cardoso de Lima /
Claudete Aparecida Tramonte de Pierre / Maria do Socorro V.S.F. Bar-
boza / Paula Cristina Roberto / Cristiane Rodrigues / Sebastião Gar-
cia / Fabiana Calanca S. Volpi / Taís Alves da Silva / Fabiana Sera-
pião R. dos Santos / Aparecida de Campos Micali / Ziza Matias Fer-
reira / Ana Maria dos Santos / Lilian Cristina de Oliveira / Derotides
Honório da Silva / Silvania Bottura Moutinho.

ANIVERSARIANTESANIVERSARIANTESANIVERSARIANTESANIVERSARIANTESANIVERSARIANTES

CENTRO DE
DIAGNÓSTICO
SANTA CASA

CEDISC

Praça Dr. José Furiatti, 153 (16) 3253-9230 - Taquaritinga

 Laboratório de
Análises Clínicas

Fisioterapia

UNIDADE DE TERAPIA EUNIDADE DE TERAPIA EUNIDADE DE TERAPIA EUNIDADE DE TERAPIA EUNIDADE DE TERAPIA E
AUXÍLIO DIAGNÓSTICOAUXÍLIO DIAGNÓSTICOAUXÍLIO DIAGNÓSTICOAUXÍLIO DIAGNÓSTICOAUXÍLIO DIAGNÓSTICO

Festa de despedida
A funcionária Eva Otávio Pires Sandrim ganhou festa de despedi-

da, organizada pelos colegas, em seu último dia de trabalho na Santa
Casa. Ela encerrou suas atividades profissionais no dia 9 de janeiro.
Mesmo aposentada desde 1997, Eva seguiu trabalhando e agora
curte o descanso merecido.

CÉLIDA ORTEGA TRAVACÉLIDA ORTEGA TRAVACÉLIDA ORTEGA TRAVACÉLIDA ORTEGA TRAVACÉLIDA ORTEGA TRAVA
+ 19/1/2012

É com pesar que registramos o faleci-
mento da funcionária Célia Ortega Trava,
ocorrido no dia 19 de janeiro. Ela ingres-
sou no setor de faxina da Santa Casa no
dia 15/1/1991, aposentou-se em 3/8/
2010, mas seguiu trabalhando até o dia
em que sofreu um infarto, em casa. Célida
deixou 3 filhos, netos, além do marido e
muitos amigos.

PODE SER DOADOR Quem está em boas condições de
saúde; tem entre 16 e 68 anos (jovens de 16 e 17 anos
devem apresentar autorização dos pais); não está tomando
medicamentos; pesa mais de 50 quilos

NÃO PODE SER DOADOR Quem teve diagnóstico de hepatite
após os 11 anos de idade; mulheres grávidas ou amamen-
tando; pessoas que estão expostas a doenças
transmissíveis pelo sangue como aids, hepatite, sífilis e
doença de chagas; usuários de drogas; aqueles que tive-
ram relacionamento sexual com parceiro desconhecido ou
eventual, sem uso de preservativos

FONTE: MINISTÉRIO DA SAÚDE

Todos os anos, perto do Car-
naval, verifica-se o mesmo pro-
blema: a queda de 25%, em
média, nos estoques de sangue
dos hemocentros. É o resultado
da falta de doadores. Mesmo as
pessoas que normalmente são
doadoras, se esquecem de pres-
tar esse ato de amor em favor
do próximo antes de viajar.

É justamente neste período
que os hospitais mais precisam
de sangue, em razão do au-
mento no número de acidentes
de trânsito. O mesmo se repete
em outras épocas do ano, como
às vésperas das festas de gran-
de mobilização popular.  Rever-

ter esse quadro depende de uma
mudança de hábitos.

Participe você também da doa-
ção, que em Taquaritinga é reali-
zada de três a quatro vezes por
ano, fruto de parceria entre o He-
monúcleo da Unesp de Araraqua-
ra, a Santa Casa e a Secretaria Mu-
nicipal da Saúde. Os pacientes
agradecem.

Se você puder, doe sangue:
esse ato simples pode
salvar vidas

MOSTRE QUE A
solidariedade
CORRE EM SUAS VEIAS


