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CAPA
Ao completar seus 115 anos de existência a Santa Casa de Franca está vivendo uma era de muitas conquistas e a capa desta
revista ilustra este momento.
* O Plano Santa Casa Saúde inicia sua atuação mais marcante no mercado e investe em uma campanha publicitária focada na
união do plano com as pessoas por ele atendidas.
* A construção da nova ala de internação, anexa ao HC, está em sua reta final e em breve será mais uma grande benfeitoria para
nossos pacientes.
* O centro administrativo da entidade ganhou novo espaço físico em 2012 para que o antigo prédio da Administração seja
transformado em ambulatório para os pacientes particulares e de convênios.
Sem dúvida a Santa Casa de Franca está sempre evoluindo em prol de nossa comunidade que tanto necessita de uma instituição
de saúde moderna, eficiente e de qualidade.
Filantropia e humanização são nossos eternos compromissos! Boa leitura!



É hora de acelerar

DIFÍCIL DESCREVER o sentimento de ser presiden-

te voluntário da Fundação Santa Casa de Franca jus-

tamente no ano em que ela completa 115 anos. É um

misto de alegria, satisfação e orgulho ocupar, hoje,

esta posição. E quando digo orgulho, é o lado bom

desse estado de espírito. E é uma emoção comparti-

lhada e expressada em nome de

cada uma das quase duas mil pes-

soas, entre colaboradores, presta-

dores de serviço, médicos, pacien-

tes e fornecedores, que fazem par-

te desta instituição.

Sem dúvida, é um marco para

qualquer empresa ou fundação al-

cançar 115 anos de atividades

ininterruptas. Neste período, hou-

ve duas guerras mundiais, surgiu a

cura para muitas doenças, a ex-

pectativa de vida dos brasileiros

praticamente dobrou e a Medicina

evoluiu assustadoramente.

O mundo, de forma geral, pas-

sou por transformações rápidas e entrou em um pro-

cesso irreversível de avanços. E a Santa Casa de Fran-

ca não ficou alheia a esta evolução. Seu crescimento

tem sido proporcional ao aumento da demanda de

pacientes e atendimentos e para isso esforços não

são poupados. Há uma filosofia já implantada de trans-

parência e austeridade administrativa que traz

credibilidade, certificações e qualidade e, o principal,

resultados.

Desta forma, podemos dizer que a Santa Casa é

uma fundação centenária, ativa e aberta à moderni-

zação e crescimento. E o mais recente passo é a cons-

trução do Pavilhão de Internação, anexo ao Hospital

do Câncer, onde ficarão acomodados os pacientes

oncológicos e onde concentraremos também atendi-

Luís Aurélio Prior
Presidente Voluntário da Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca

(Santa Casa, Hospital do Câncer, Hospital do Coração e AME)
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mentos particulares e de convênios. Em breve, Fran-

ca receberá este novo espaço, que certamente agra-

dará a comunidade.

Outro benefício importante para Franca e re-

gião será a instalação do equipamento de resso-

nância magnética, que em breve entrará em funci-

onamento no Hospital do Coração.

O aparelho demandou um investi-

mento milionário do Governo do

Estado e tem exigido também

muito empenho da Santa Casa nas

adequações  estruturais, necessá-

rias para a sua execução.

Por fim, vivenciamos um novo

desafio neste momento, que é a

expansão de nosso convênio médi-

co-hospitalar, o Santa Casa Saúde.

É importante frisar que os atendi-

mentos particulares ajudam a fun-

dação a cobrir o déficit deixado pela

defasagem da tabela de remune-

ração do SUS - Sistema Único de

Saúde. Assim, as pessoas que querem ter um plano

ajudam diretamente na luta que é oferecermos aos

mais carentes um acolhimento eficiente e com quali-

dade. É mais uma vez as pessoas se ajudando mutua-

mente, com a intermediação da Santa Casa.

No mais, só tenho a agradecer pela oportunida-

de de levarmos esta publicação às suas mãos, apre-

sentando um pouco mais do universo da Santa Casa

e falando de saúde, busca constante e necessidade

na vida de todos nós. Obrigado por nos receber e

ótima leitura.

Revista Conexão Vida 2012 5



6 Grupo Hospitalar Santa Casa de Franca

Evolução
H

IS
TÓ

RI
CO



A SANTA CASA É uma instituição

que chega aos 115 anos forte, com

reconhecida atuação junto à comu-

nidade, prestando serviços em saú-

de com qualidade, humanização e

eficácia. Trata-se de uma fundação

que administra os hospitais Central,

do Coração e Câncer, além de gerir

o AME (Ambulatório Médico de Espe-

cialidades). Realiza em média um mi-

lhão de procedimentos por ano. Nas

imagens, veja como era a Santa Casa

em 1897 e como é hoje.

A evolução
A saúde é um segmento que nunca

para de crescer. Até porque as pes-

soas não deixam de nascer e adoe-

cer. É preciso manter a estrutura exis-

tente e ampliá-la sempre que possí-

vel. Desta forma, a Santa Casa, ao

longo dos anos, teve de crescer para

comportar a expansão da cidade e

da região. Assim, a instituição ofe-

rece uma estrutura ampla, com uni-

dades especializadas que dão confor-

to, comodidade e tranquilidade para

a população.

Revista Conexão Vida 2012 7



A SANTA CASA DE FRANCA foi fundada, em

junho de 1897, com o propósito específico de

filantropia, de servir ao próximo sem receber re-

muneração alguma. Passados 115 anos e imensa-

mente maior nos dias atuais, o ideal continua o

mesmo. A diferença é que hoje a Instituição cuida

de forma humanizada e eficiente não só da popu-

lação francana, mas de um universo de 21 municí-

pios, com mais de 700 mil pessoas. E com o mes-

mo carinho do início.

Vocação
Com o propósito de servir, a Santa Casa atrai

pessoas abnegadas que também têm esta vocação.

Hoje são mais de 500 voluntários atuantes, dividi-

dos em várias frentes como: diretoria voluntária e

pessoas que, no dia a dia, participam dos traba-

lhos de humanização realizados com os pacientes.

São, sem dúvida, um reforço de peso no acolhi-

mento feito pela Instituição.

Grupos de Humanização
O CVSF (Centro de Voluntários da Saúde de Fran-

ca) é o grupo mais numeroso da instituição, con-

tando com mais de 500 pessoas, que atuam nos

três hospitais (Santa Casa, Coração e Câncer), nas

recepções, clínicas, consultórios, acolhendo paci-

entes e familiares, fornecendo lanches, suplemen-

Grupo Hospitalar
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tos alimentares e realizando eventos como o McDia

Feliz e o Bazar das Voluntárias. Várias são as benfei-

torias obtidas pelo grupo por meio deste trabalho.

Mais Voluntariado
Outros trabalhos voluntários realizados na Santa

Casa de Franca estão a cargo de grupos como Biblio-

teca Viva, Esparadrapalhados (Andarilhos da Luz),

cirurgiões dentistas do Hospital do Câncer, entre

outros. Todos abrindo mão de momentos pessoais,

ou simplesmente do descanso, para ajudar e fazer

o bem a outras pessoas. São seres humanos, de

fato, valorosos.

Captação de órgãos
A Santa Casa mantém ativa uma Comissão de

Captação de Múltiplos Órgãos, que está à frente

de um serviço fundamental. Seus integrantes, se-

jam médicos, profissionais de Enfermagem, Assis-

tência Social, Psicologia, entre outros, são treina-

Trabalho voluntário: integrantes do Projeto Viva a Cultura! levam entretenimento e
humanização aos pacientes infantis do Complexo Hospitalar.

9Revista Conexão Vida 2012

Hospital Central da Fundação: 115 anos de história

Santa Casa de Franca



dos para um momento delicado: fazer a aborda-

gem de familiares de possíveis doadores de ór-

gãos no sentido de autorizar a retirada - e posteri-

ormente o transplante. São heróis, pois salvam vi-

das e restituem a integridade física de muita gen-

te. E a cada ano os resultados têm sido melhores.

Certificações de Qualidade
Todos os cuidados tomados pela Santa Casa em

relação a atendimento, qualidade, humanização e

transparência administrativa trazem o reconheci-

mento na forma de títulos e certificação. Os mais

recentes são: Hospital Amigo da Criança, Certifi-

cado Ouro em gestão hospitalar, 2º melhor Hospi-

tal de Alta Complexidade do Estado e 9ª melhor

Maternidade de São Paulo. Além disso, os índices

de "bom" e "ótimo" nas pesquisas internas feitas

com pacientes, indicam a satisfação do público

atendido na instituição.

Doações e Campanhas
Um importante pilar de sustentação da Santa

Casa de Franca, em relação às finanças, é a parti-

cipação direta da população por meio de doações,

campanhas, eventos e programas de captação. Bons

exemplos são o Dia D Contra o Câncer, Estrela So-

lidária, JP Leilões entre outros.

Eventos e Captação de Recursos
Todas as pessoas em Franca podem ajudar fi-

nanceiramente a Santa Casa de Franca, por meio

de diversas ações, como Telemarketing, Campa-

nha do Cofrinho, Irmão Amigo, ações e eventos.

Para saber mais, ligue: 3711-4146 ou 3712-3093 (leia

mais na página 13 - Filantropia).
10 Grupo Hospitalar Santa Casa de Franca

Luís Prior (presidente), Fernando Bueno (superintendente) e José Cândido Chimionato
(vice-presidente), com a Premiação “Melhores Hospitais do Estado 2011” - 2º lugar na
categoria hospital de alta complexidade e 9ª melhor maternidade.

Membros da Santa Casa recebendo a Certificação de Hospital Amigo da Criança.

Campanha Estrela Solidária 2011: doação de recursos para o Hospital do Câncer.

Dia ‘D’ 2012: em parceria com o Posto Galo Branco, arrecadou mais de R$ 66 mil para
o término da obra do novo Pavilhão de Internação, anexo ao HC.



Área Materno-Infantil

O SETOR MATERNO-INFANTIL da Santa Casa

de Franca é referencial para toda a região, pois é

completo e presta assistência de excelência para

a comunidade. Nesta área encontram-se setores

importantíssimos, que visam dar atenção à crian-

ça desde o nascimento até sua chegada à adoles-

cência e cuidar de sua saúde com todo carinho.

Algumas das áreas de atendimento da Materno-

Infantil são:

Maternidade e Centro Obstétrico
Média aproximada de 300 partos mensais, esco-

lhida como a nona melhor de todo o Estado de São

Paulo, em pesquisa da Secretaria de Saúde junto

aos usuários SUS (Sistema Único de Saúde).

Banco de Leite Humano
Presta um atendimento essencial, conscien-

tizando as mamães sobre a importância de doar o

seu leite. O alimento é dado para as crianças de

alto risco internadas na instituição e até mesmo

nos outros hospitais da cidade.

Pediatria
Ocupa todo um andar da Santa Casa, com foco

no cuidado de crianças que necessitam de inter-

nação. Oferece acomodação, de acordo com a

gravidade do caso, na Enfermaria, Unidade Neo-

natal, Berçários Interno e Externo e Unidade Semi-

Intensiva.

UTI Infantil
Atende a casos de extrema gravidade, cuidando

de crianças que necessitam de atenção especiali-

zada e integral. Um exemplo são os bebês que

nascem com baixo peso; recentemente, um deles

nasceu com 550 gramas e foi salvo pelas equipes

da Santa Casa.

Berçário Virtual
É um serviço diferenciado ofe-

recido pela Santa Casa de Fran-

ca. Um mimo especial para as mães que dão à luz

na instituição. Os bebês são fotografados, medi-

ante autorização, e as imagens disponibilizadas no

site do hospital. Para quem tem parentes, amigos

e conhecidos que moram longe, é uma forma rápi-

da e interessante de apresentar o recém-nascido.
11Revista Conexão Vida 2012

Banco de Leite Humano: atenção às mães e assistência aos seus bebês.

UTI Infantil: Método Canguru, salvando vidas de bebês prematuros e de baixo peso.



Serviços

Hemodiálise
Serviço de vital necessidade para a população

oferecendo tratamento para pessoas com defici-

ência renal. Os equipamentos executam a função

que os rins do paciente não conseguem realizar.

Permitem que elas possam viver praticamente na

normalidade até serem submetidas a um trans-

plante que resolva o problema.

Serviços Multiprofissionais
Equipe formada por profissionais especializados

de diversas áreas que buscam resultados comple-

tos nos tratamentos de saúde. Os serviços englo-

bam atendimentos de fonoaudiologia, fisioterapia,

enfermagem, nutrição, psicologia, serviço social

e farmácia nas modalidades hospitalar (Santa Casa

e Hospitais do Coração e Câncer) e atendimento

12 Grupo Hospitalar Santa Casa de Franca

de reabilitação na unidade especializada.

Agência Transfusional
Setor de suma importância na fundação que re-

aliza transfusão sanguínea, estocagem de bolsas de

sangue (trabalho conjunto com o Hemocentro), tra-

tamento para doenças como hemofilia além de ser

responsável pelas reservas de sangue para cirurgi-

as e tipagem sanguínea de todos os pacientes.

Laboratório Clínico e Patologia
Importantes para o diagnóstico de uma infinida-

de de doenças, realizam milhares de atendimen-

tos mensais, com eficiência e rapidez, norteando

os médicos no melhor tratamento para cada caso.

Possuem certificações importantes de qualidade e

oferecem, agora, resultado de exames via internet.

Setor de Hemodiálise da Santa Casa: excelência em humanização e prestação de serviços aos pacientes com deficiência renal.



Centro Cirúrgico
Um dos "centros nervosos" do hospital, faz ci-

rurgias de urgência e emergência (quando há risco

de morte) em grande quantidade e com padrão de

excelência, além de cirurgias eletivas. Na institui-

ção, são três unidades: Santa Casa, Hospital do

Coração e Centro Obstétrico.

UTI Adulto
Espaço onde são tratados os pacientes de alto

risco, cujo acompanhamento tem de ser constan-

te. Conta com bons equipamentos, como respira-

dores e equipe treinada e experiente para aten-

der todo tipo de demanda em terapias intensivas.

No local, já foram presenciados verdadeiros mila-

gres em relação à recuperação de pacientes com

estado grave de saúde.

Filantropia

Programa Irmão Amigo
Programa de doação para a Santa Casa de Fran-

ca, onde as pessoas se tornam verdadeiras irmãs

da entidade. Com uma doação mensal de R$ 35,

são feitas diversas melhorias, como exemplo em

hotelaria, infraestrutura e aquisição de equipamen-

tos. Para saber mais basta ligar no 3711-4040.

Telemarketing
Serviço implantado para captar recursos junto à

comunidade para custeio do Hospital do Câncer

de Franca. Conta com milhares de doadores que

repassam mensalmente o quanto podem para a ins-

tituição. É uma forma direta da população auxiliar

o hospital a prestar atendimento de excelência.

Mais informações ligue no telefone 3712-3093.

Educação

Departamento que valoriza e coloca em prática

a vocação de ensino da Santa Casa de Franca. Tem

um imenso leque de atividades sob sua coordena-

ção ou supervisão, como residência médica, in-

ternato para estudantes de Medicina, Classe Hos-

pitalar, pesquisas, palestras, cursos e treinamen-

tos, entre várias outras importantes atribuições.
13Revista Conexão Vida 2012

Centro Cirúrgico: entrega total de médicos e assistentes pela vida dos pacientes.

Telemarketing: importante ferramenta na captação recursos junto à comunidade.

UTI Adulto: setor reúne os melhores profissionais de diversas áreas da saúde.



Santa Casa Clínicas
É hoje um referencial para atendimentos parti-

culares e de convênios em Franca. Graças à credi-

bilidade alcançada, tem conquistado a confiança de

grandes empresas, que investem no melhor para a

saúde de seus colaboradores. Também são ofereci-

das consultas de urgência e emergência ou com es-

pecialistas a preços razoáveis, assim como vários

outros procedimentos médico-hospitalares.

              Santa Casa Saúde
O Santa Casa Saúde é o convênio médico-hos-

pitalar da Santa Casa de Franca. Tem à disposição

um corpo clínico completo, com mais de 250 pro-

fissionais, e uma estrutura enorme, que inclui San-

ta Casa, Hospital do Coração e Hospital do Câncer.

Oferece todos os tratamentos regulamentados por

lei, ou seja, o paciente é tratado em sua cidade,

por sua operadora, com todo o cuidado, acolhi-

mento e eficiência. Informações pelo 3711-4222.

14 Grupo Hospitalar Santa Casa de Franca

Atendimento Particular

A SANTA CASA TEM A MAIOR estrutura hospitalar

de toda a região, o que lhe permite oferecer aten-

dimentos particulares com excelente padrão de qua-

lidade. Afinal, são três hospitais, Central, do Câncer

e do Coração, e a experiência de ser uma instituição

que atua na área de saúde há 115 anos. Assim, surgi-

ram o Santa Casa Clínicas e o Santa Casa Saúde, com

o foco em atender às necessidades das pessoas e

empresas na cobertura médico-hospitalar.

A necessidade
O objetivo dos atendimentos particulares é no-

bre e diferenciado, visando a obtenção de recursos

com o intuito de ajudar a instituição a cobrir o dé-

ficit mensal médio de R$ 2,5 milhões gerado em

razão dos milhares de procedimentos SUS que rea-

liza - perto de 90% do total. É um caminho para que

o paciente que deseja atendimento particular seja

bem atendido e ainda ajude as pessoas com menos

condições.

Santa Casa Clínicas: atendimento em várias especialidades a particulares e convênios. Equipe de consultores do plano Santa Casa Saúde com Sílvia Ferrari (ao centro).





Hospital do Coraçã
EM AGOSTO DE 1988, foi fundada a primeira

"filial" da Santa Casa. O Hospital do Coração "Octá-

vio Quércia", à época, com estrutura ainda modes-

ta, era o embrião do centro de referência em trata-

mentos cardíacos que é, hoje, a unidade de saúde.

Além de procedimentos cirúrgicos e diagnósticos

de alta complexidade, o Hospital do Coração ofere-

ce atendimento 24 horas, UTI, Centro Cirúrgico,

Hemodinâmica, entre outros serviços, e é o maior

centro de tecnologia clínico-hospitalar de toda a

região.

Centro de Tecnologia
Dentro da estrutura do Hospital do Coração está

o SADT (Serviço de Apoio em Diagnóstico e Tera-

pia), que conta com modernos aparelhos e equipe

treinada para bem atender e resolver os proble-

mas de saúde dos pacientes. Assim, é possível rea-

lizar no local exames complexos em Litotripsia,

Mamografia, Tomografia, Ultrassom 4D, Cintilo-

grafia, Raio X entre vários outros (veja alguns des-

tes serviços na pág. 18).

Hemodinâmica
Setor de diagnóstico e tratamento cardíaco, onde

são feitos exames como: cateterismo e arteriografia,

e cirúrgicos, no caso da angioplastia. Em sua gran-

de maioria os tratamentos são realizados sem a

16 Grupo Hospitalar Santa Casa de Franca



Ressonância Magnética

Imagem ilustrativa da Ressonância Magnética adquirida pela Santa Casa (marca GE).
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A Santa Casa de Franca prevê futuramente a

realização do exame, cuja necessidade atual cau-

sa grandes transtornos aos pacientes do SUS, que

contam com uma cota mensal para toda a região,

de apenas dez ressonâncias. Além do fato de que

é necessário ir a Ribeirão Preto para realizá-la.

Será uma grande conquista para a população de

Franca e região.

necessidade de uma cirurgia aberta. Trabalha em

plantão 24 horas, com equipamento de última gera-

ção e equipe altamente experiente e qualificada.

o “ Octávio Quércia”
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UTI Hospital do Coração
A Unidade Coronariana (UCO), é responsável pelo

atendimento de casos extremamente graves, que

exigem atenção plena, equipamentos modernos e

específicos e uma equipe experiente neste tipo

de caso. O setor conta com resultados com-

provadamente eficazes e a aprovação de usuários

que utilizaram seus serviços.

Cantina ‘Café Coração’
Local idealizado e construído com dois objeti-

vos básicos: oferecer alimentação de excelente

qualidade a visitantes, médicos e colaboradores,

a preços acessíveis, e reverter os lucros para a

própria Santa Casa de Franca. O espaço é bonito,

moderno, agradável e com várias opções de salga-

dos, doces, cafés, refrigerantes etc.

Cantina Café Coração: conforto e acolhimento aos pacientes e colaboradores.

Profissionais preparando a Sala da Hemodinâmica, no Hospital do Coração.

Serviços de Diagnóstico e Terapia

Alta resolução em exames pré-natais e diagnósticos de modo geral.
Ultrassom 4D

Exame essencial na identificação de tumores de mama.
Mamografia

Importante equipamento na área de diagnósticos por imagem.
Tomógrafo Helicoidal



Centro de Reabilitação Física

OUTRO SERVIÇO de enorme importân-

cia e alto grau de satisfação dos pacien-

tes é o Centro de Reabilitação Física.

Conta com profissionais de diversas

áreas como: Fisioterapia, Fonoaudiologia,

Psicologia, Terapia Ocupacional, Enferma-

gem, Nutrição, Serviço Social, além do

atendimento com médicos fisiologistas.

No local, são atendidas vítimas de aci-

dentes de trânsito e doenças que com-

prometem a autonomia da pessoa. Huma-

nização e competência técnica são as

marcas do atendimento prestado pela

equipe.
Centro de Reabilitação: vasta gama em terapias e tratamentos.



CÂNCER AINDA É uma doença que apavora a

maioria das pessoas. Mas, como todo mal, é preci-

so combatê-lo de frente, com coragem e dedica-

ção. Esta tem sido a missão do Hospital do Câncer

de Franca desde sua inauguração, em 2002. Nestes

dez anos, a evolução estrutural e de recursos hu-

manos é nítida.

Hoje, praticamente todos os casos oncológicos

são tratado na cidade, sem a necessidade de lon-

gas viagens para outros centros de tratamento.

O número de novos casos tem aumentado a cada

ano, demonstrando um alto índice de diagnóstico

precoce, devido a facilidade do acesso e, conse-

quentemente, um aumento progressivo de cura.

Quimioterapia
O tratamento é feito de forma humanizada e

disponibilizado a pacientes oncológicos em vári-

os estágios da doença.

Com sua implantação, foi possível evitar os des-

locamentos para outras cidades, como Barretos e

Ribeirão Preto.

Radioterapia
Utilizado em conjunto com a quimio ou sozinho,

o tratamento visa destruir tumores de diversos ti-

pos, evitando ao máximo afetar as células sadias. A

equipe do hospital conta com experiência e equi-

pamentos de alta tecnologia para tanto.
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Hospital do Câ



Acelerador Linear: tratamento radioterápico com alto nível de precisão e eficiência.
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Ambulatório da dor
Implantado recentemente é mais uma ação de

humanização do HC. No local, especialistas procu-

ram minimizar os sintomas da doença, assim como

os efeitos colaterais dos tratamentos. Um cuidado

especial com pacientes diferenciados que acolhe-

mos todos os dias.

Jornal do Hospital do Câncer
É uma publicação periódica que traz informa-

ções interessantes sobre o hospital que é referên-

cia em tratamento oncológico. Nas últimas edi-

ções as matérias de capa trouxeram histórias de

quem já enfretou o câncer e superou a doença.

ncer de Franca
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Novo Pavilhão de Internação

EM BREVE, será inaugurado o Pavilhão de

Internação anexo ao Hospital do Câncer de Franca.

A proximidade nos casos de hospitalização, entre

o ambulatório e os leitos, dará mais agilidade aos

médicos e equipe multiprofissional, além de mais

comodidade aos pacientes. Hoje, os casos de

internação do HC são atendidos na Santa Casa. O

local será especialmente adequado para que os pa-

cientes tenham um período humanizado de esta-

dia, com área para banho de sol, aproveitamento

da luz natural, corredores espaçosos, etc. A obra

tem sido feita com auxílio do Governo do Estado

e da própria comunidade. Novo pavilhão de internação: paisagismo em prol do bem estar dos pacientes.

Anexo ao Hospital do Câncer, novo pavilhão de internação está em reta final de construção.

Vista das sacadas dos quartos da nova ala. Projeto foca no conforto dos pacientes e familiares. Instalações com alto padrão estético e funcional.





O AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES

chegou para prestar um tipo de atendimento

nevrálgico no sistema público de saúde. Atua como

um centro de diagnóstico e orientador de condu-

tas, permitindo que o paciente saia de lá saben-

do qual o seu problema e possibilitando que o

profissional responsável dê o melhor encaminha-

mento.

Em Franca, o AME é gerido pela Santa Casa, o

que demonstra a confiança do governo estadual

em relação à capacidade e transparência adminis-

trativa da instituição.

Iniciou suas atividades em 13 de dezembro de

2010 e foi inaugurado oficialmente em 28 de feve-

AME Franca: Ambulatório
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reiro de 2011, completando um ano de funciona-

mento em 2012.  Possui características e dinâmi-

cas especiais, orientados pela Secretaria de Saúde

do Estado de São Paulo, fortalecendo a rede de

atendimento à saúde no Estado.

A instalação do ambulatório foi um evento gran-

dioso para Franca e região. Foram investidos mais

de R$ 7 milhões em reformas no prédio do antigo

Hospital Infantil - pertencente à Santa Casa - e na

compra de equipamentos de última geração.

Em 2011 o AME Franca atendeu mais de 96 mil

pacientes entre consultas médicas, sessões tera-

pêuticas, pequenas cirurgias ambulatorias e exa-

mes internos e externos (veja quadro ao lado).
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Recepção do AME de Franca: conforto, ótimo atendimento e a
facilidade de obter consultas e exames em um só local.

Atendimentos AME 2011

MÊS TOTAL

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

TOTAL GERAL

1.164

2.608

4.299

5.797

7.380

7.185

8.057

11.526

11.136

12.927

11.116

12.884

96.079

Médico de Especialidades
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115 anos de amor ao próximo

Fernando Bueno Ribeiro
Superintendente da Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca

A SANTA CASA DE FRANCA
está comemorando 115 anos de

serviços de assistência à saúde da

nossa gente, principalmente dos

mais carentes e desassistidos. His-

toricamente atendia gratuitamen-

te àqueles que não tinham acesso

à saúde pública e não possuíam re-

cursos financeiros para arcar com

a rede privada. Com o advento do

Sistema Único de Saúde (SUS),

ampliou sua rede de atendimento

e passou a atender a saúde den-

tro dos preceitos constitucionais

geridos pelo Estado.

O termo filantropia, "amor

à humanidade", define bem a mis-

são e os valores que mais prezamos.

Nossa Instituição tem um histórico de

compromisso e tradição na prestação

de serviços de qualidade a população

visando proporcionar atendimento dig-

no de saúde a quem quer que dele

necessite.

Poucos sabem, mas apesar de

seu caráter filantrópico, a Santa Casa

de Franca é uma instituição privada,

porém com atendimento público, sen-

do em sua grande maioria feito atra-

vés do SUS. Embora com uma situação jurídica de

empresa privada, trabalhamos em parceria com os

gestores públicos para complementá-los na árdua ta-

refa de prestar atendimento aos seus cidadãos.

Ao longo dos anos Franca e as cidades de seu en-

torno cresceram e nossa Instituição sempre acompa-

nhou essa evolução. Hoje somos uma Instituição de re-

ferência, embora muitas vezes atuemos além da capa-

cidade máxima de atendimento, pois a doença, a emer-

“A despeito das dificul-
dades, temos muito or-

gulho de ser uma Institui-
ção com 115 anos, total-
mente atualizada, que

trabalha com dignidade,
cidadania, ética, transpa-

rência e que merece
comemorar muitos

outros aniversários...”

gência e o imprevisto não se sujei-

tam a variáveis como o tempo, mo-

mento ou capacidade de leitos.

Apesar de nosso empenho em

prestar a cada dia um trabalho de

melhor qualidade, o que é evidenci-

ado em virtude do reconhecimento

das qualificações e prêmios que nos

orgulhamos em ter recebido, ainda

assim, enfrentamos desafios finan-

ceiros que limitam a consecução de

importantes projetos, como com-

pra e modernização de equipamen-

tos, investimentos, expansões e tan-

tos outros sonhos em prol de nossa

Instituição e da comunidade.

A despeito das dificuldades, te-

mos muito orgulho de ser uma Insti-

tuição com 115 anos, totalmente atu-

alizada, que trabalha com dignidade,

cidadania, ética, transparência e que

merece comemorar muitos outros ani-

versários por tudo que representa para

os cidadãos de Franca e região.

Às nossas equipes técnica e ad-

ministrativa, aos nossos parceiros,

provedores e ao poder público, rece-

bam nosso mais sincero agradecimento

pelo comprometimento, empenho, de-

dicação e esforço diário para fazer de nossa Instituição

a melhor possível. A renovação de nosso compromisso

continua, pois temos o dever de sempre buscar o apri-

moramento, o desenvolvimento e o atendimento a to-

dos aqueles que necessitam de assistência médica

ambulatorial e hospitalar.
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