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Hospital Regional do Sudoeste recebe R$ 770 mil em investimentos, entre
equipamentos e mobiliário
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O Hospital Regional do Sudoeste, localizado em Francisco Beltrão, administrado pela FUNEAS,
recebeu nesta semana investimentos em equipamentos e mobiliário no valor de R$ 770 mil, através
de recursos da Secretaria de Estado da Saúde - Sesa. A adequação do décimo leito da UTI Geral,
com recursos da Funeas, também foi concluída e teve investimentos no valor de R$ 66 mil.

Ala da Covid-19 receberá mais equipamentos para o combate à pandemia.

O Hospital Regional do Sudoeste, localizado em Francisco Beltrão, administrado pela FUNEAS,
recebeu nesta semana investimentos em equipamentos e mobiliário no valor de R$ 770 mil, através
de recursos da Secretaria de Estado da Saúde - Sesa. A adequação do décimo leito da UTI Geral,
com recursos da Funeas, também foi concluída e teve investimentos no valor de R$ 66 mil. A
diretora geral do URS, Cintia Jaqueline Ramos, disse que em dez anos de funcionamento da
unidade alguns itens da hotelaria hospitalar já apresentavam sinais de desgaste, e com a chegada
destes novos equipamentos o hospital poderá oferecer mais segurança aos pacientes.
"Recebemos 20 camas hospitalares elétricas e 30 camas simples, todas com sistema de segurança,
mesas de cabeceira, carrinhos de emergência, dentre outros, que serão utilizados principalmente na
Ala da Covid-19 e nos demais leitos do Hospital", disse Cintia, que agradeceu o empenho do
Secretário de Estado da Saúde Beto Preto e da presidência da Funeas. O diretor presidente da
Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Paraná - Funeas, Dr. Marcello Machado, disse que na
adequação do décimo leito da UTI Geral do HRS, obra que vai beneficiar toda a população da
região, foram investidos R$ 20 mil na adequação do espaço, e R$ 46 mil em equipamentos,
totalizando R$ 66 mil, com recursos liberados pela Funeas. Para Machado, é importante valorizar o
empenho de todos aqueles que se dedicam por estes projetos na Secretaria Estadual da Saúde, na
sede da Funeas e nas unidades hospitalares, e que precisam ser lembrados, como as equipes que
desempenham atividades burocráticas e que tem um valor enorme, dando agilidade nos processos
de pesquisas de preços, a realização das licitações, e, ainda, os serviços técnicos, financeiros,
jurídicos e de patrimônio. "Todos são importantes nesse processo de recuperação das estruturas e
na política do Estado, onde a Funeas está inserida, no sentido de levar a saúde para perto dos
cidadãos do Paraná, prática que tem sido uma preocupação diária do Secretário Dr. Beto Preto e do
Governador Carlos Massa Ratinho Junior, parabéns", finaliza.
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