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Hospital Infantil Waldemar Monastier comemora 12 anos e recebe mais de R$
855 mil em equipamentos
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O Hospital Infantil Waldemar Monastier, em Campo Largo, comemorou 12 anos de funcionamento
nesta terça-feira (14) e recebeu mais de R$ 855 mil em equipamentos e recursos para reforma da
estrutura.

O Hospital Infantil Waldemar Monastier, em Campo Largo, comemorou 12 anos de funcionamento
nesta terça-feira (14) e recebeu mais de R$ 855 mil em equipamentos e recursos para reforma da
estrutura. O hospital público faz parte das unidades próprias do Governo do Estado, e é
especializado em atendimento de crianças e adolescentes. A unidade possui 74 leitos de internação
entre Unidades de Terapia Intensiva (UTI) neonatal e pediátrica, leitos cirúrgicos e de enfermaria. O
secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, visitou o hospital e comemorou os avanços da unidade.
"A orientação do governador Ratinho Junior é que possamos atender às demandas do hospital,
colocando em pleno funcionamento, dentro da vocação que sempre teve de tratar essas crianças
com amor e carinho como merecem", disse. "Estes equipamentos e recursos para revitalização do
hospital são uma forma de reconhecimento e compromisso do Governo do Estado com um
atendimento especializado tão importante dentro da Saúde pública do Paraná", acrescentou.
INVESTIMENTOS - Entre os equipamentos recebidos, o hospital conta agora com aspiradores
cirúrgicos, aparelho de colchão térmico, eletroencefalógrafo, eletrocardiógrafo, lavadora
ultrassônica, monitores multiparâmetros, aparelho de raio-x móvel analógico, sistema de diagnóstico
por ultrassom, computadores, cadeiras e recursos para conserto de forro e materiais para pintura. O
valor dos recursos soma R$ 855.268,41. A unidade está inserida na Rede de Atenção às crianças e
adolescentes como serviço hospitalar de referência no Paraná, recebendo pacientes de várias
cidades, regulados pelo Sistema de Estadual para internações, atendimentos ambulatoriais e
exames. O diretor-presidente da Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Estado do Paraná
(Funeas), Marcello Machado, responsável pela administração da unidade, agradeceu pelos novos
investimentos. "Estamos encaminhando vários processos buscando avançar cada vez mais no
atendimento do Hospital Infantil e neste momento é muito importante que possamos contar com o
Governo do Estado com estes equipamentos e tantas outras melhorias para este serviço". A
diretora-geral do hospital, Maria Isabel Cunha, apresentou o avanço no atendimento no segundo
semestre deste ano. Segundo ela, a unidade realizava 200 internamentos ao mês e dobrou a
capacidade nos últimos seis meses. "Realizamos agora cerca de 400 internamentos por mês e
também ampliamos os procedimentos cirúrgicos, passando de uma média de 100 cirurgias eletivas
para 200. Sem dúvidas estes equipamentos irão nos auxiliar na expansão da assistência médica,
ampliando leitos e salas cirúrgicas para que consigamos avançar ainda mais", afirmou.
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