Construção da nova ala
Um sonho realizado!

P

rojetada para proporcionar mais espaço
e conforto no atendimento para seus pacientes, a ampliação do Hospital do Câncer com área exclusiva infanto-juvenil, tornou-se
realidade em apenas um ano e cinco meses.
Com investimentos no valor de aproximadamente R$ 1 milhão e 500 mil, a obra de 1690 metros
quadrados foi construída na sua totalidade, com
verbas de campanhas e doações da comunidade, realizadas nos últimos 4 anos (ver “Prestação de Contas” na página 12 deste jornal).
O hospital, na sua totalidade, tem agora o dobro de área construída (aprox. 3.000 m2) e a sua
capacidade de atendimento salta para cinco

Nova Ala do HC
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Acompanhe as fotos que
mostram a sequência das
obras até o prédio pronto
para a inauguração, dia 24
de setembro de 2007.

Tecnologia
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Na busca constante de
melhorias, o Hospital investe em novas tecnologias,
para um bom atendimento aos pacientes.

vezes mais que a anterior; fator de importância.
A nova ala, que tem a dupla “Rionegro &
Solimões” como padrinhos, contará com diversas áreas como, recepção, brinquedoteca,
fraldário, consultório, quimioterapia e banheiros
exclusivos para os pequeninos. Os adultos também ganharam mais espaço, com recepção,
consultórios e sala de quimioterapia ampliadas.
A inauguração desta obra, que acontece no
dia 24 de setembro de 2007, é um marco para a
saúde de Franca e toda a região, que passa a
contar com uma excelente infra-estrutura para o
atendimento e tratamento de seus pacientes,
comparado aos melhores hospitais do país.

Captação
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Através de eventos e campanhas o Hospital tem conseguido muitos recursos,
para manter um atendimento de referência.

Prestação
de Contas
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Primando pela transparência, a administração apresenta sua prestação de
contas à população.
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EDITORIAL

A união faz a força!

A

inauguração da nova ala “Rionegro & Solimões” do Hospital do
Câncer de Franca, com ala exclusiva infanto-juvenil, é um marco
na história da saúde de Franca e região.
Além de ressaltarmos a ampliação da nossa capacidade de
atendimento aos pacientes, (adultos e infanto-juvenis) proporcionando
mais conforto e tecnologia na luta contra a doença, gostaria também de
destacar a importância da participação da comunidade neste processo.
Num esforço conjunto, entre sociedade e iniciativa privada, vimos
florescer o resultado brilhante de uma luta que envolveu toda a região
numa demonstração de união e força, que superou todos os obstáculos. Com a participação de empresários, profissionais liberais, donas
de casa, estudantes e trabalhadores de todas as categorias, unidos por
um grande objetivo conseguimos, em quatro anos de campanhas, duplicar o tamanho do hospital.
Há que se destacar que todo o conjunto desta obra foi construído
única e exclusivamente com recursos da comunidade, numa demonstração cabal de que a instituição é merecedora de todo o apoio e credibilidade da população em geral. Isto nos mostra que, quando unimos
forças, conseguimos grandes resultados.
Eu quero agradecer mais uma vez a consciência, a compreensão e
principalmente a atuação da sociedade de Franca e região, que participou efetivamente das nossas campanhas; às crianças e adultos que se
dispuseram a revelar seus dramas
particulares durante as campanhas, aos parceiros que acreditaram nesta obra, aos Voluntários da Saúde que sempre estiveram conosco; à participação
imprescindível da imprensa, à
disponibilidade da dupla Rionegro & Solimões, aos médicos
e colaboradores do complexo
Santa Casa e a todos que se
engajaram nesta luta.
E como não poderia deixar de ser, quero registrar
um agradecimento muito
especial ao senhor Onofre
de Paula Trajano, idealizador e incentivador desta
obra, que colocou o Hospital do Câncer de Franca
entre os mais modernos e
bem equipados do país.
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Hospital do Câncer
Crescimento instantâneo e referência regional
O Hospital do Câncer de Franca apresenta números fantásticos para tão pouca idade (apenas 5 anos).
Começou em 2002, atendendo 120 pessoas por mês, e
hoje já atende 1200. Na época, apenas duas crianças
faziam parte da lista de pacientes e, hoje somam mais
de 30 infanto-juvenis atendidos.
A pouca idade também não impediu o hospital de se
tornar referência para 22 cidades da região. Mais de 10
mil atendimentos entre consultas, sessões de quimioterapia, radioterapia, fisioterapia, nutrição, assistência
social, psicologia e odontologia foram realizados do início do ano até o mês de setembro.
Com o aumento do número de pacientes, surgiu a
urgente necessidade de ampliar a infra-estrutura, para
garantir a qualidade dos serviços, proporcionando mais
conforto e atenção aos pacientes.
Com a ampliação, o Hospital do Câncer foi dividido
em três alas: a de Quimioterapia (ala Rionegro &

Pacientes na sala de espera
da Radioterapia do Hospital do Câncer

Entrada principal do Hospital do Câncer,
revitalizada para melhor receber seus pacientes

Solimões), a de Radioterapia, que a partir de agora será denominada ala “Luiza Trajano” em homenagem à empresária que
doou o primeiro equipamento (Acelerador Linear do H.C.) e a
ala Educacional e de Promoção Social, que levará o nome do
sr. Onofre Trajano, em homenagem à sua generosidade e solidariedade; verdadeiro exemplo de cidadão-voluntário.
O objetivo de criar e manter uma completa rede de serviços, para o tratamento de qualquer tipo de câncer, está avançando rapidamente e o Hospital do Câncer de Franca já proporciona atendimento comparável aos melhores do país e com
excelentes resultados, incluindo recentemente a realização
de cirurgias oncológicas.
“Desde o início de suas atividades, o Hospital recebe a
nota máxima de avaliação de seus indicadores, realizada pelo
Instituto Oncocentro de São Paulo”, explicou o diretor clínico
dr. Marcelo de Paula Lima.
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Nova Ala - Etapas da construção
Durante a obra de ampliação do Hospital do Câncer, que teve duração de 1 ano e 5 meses,
o fotógrafo do Complexo Hospitalar, João Henrique Steffen, registrou as várias etapas
da construção, desde a terraplenagem até a sua finalização; e agora você
acompanha em primeira mão este registro fotográfico.

2006 / Abril
Início da obra com terraplenagem

2006 / Agosto
Montagem da estrutura pré-moldada

2007 / Janeiro
Montagem e preenchimento da laje

2007 / Fevereiro
Levantamento das paredes e colocação
das estruturas de ferro do telhado

2007 / Maio
Acabamento na parte externa e interna
(pintura, instalações elétricas, etc.)

2007 / Setembro
Obra pronta para ser inaugurada.
O sonho torna-se realidade!

Complexo Santa Casa terá novos hospitais
Reafirmando a sua condição de hospital de referência para Franca e região e, dando continuidade ao seu
processo de modernização, o Complexo Hospitalar Santa
Casa de Franca deverá ampliar em breve as suas atuais
instalações.
O projeto, que já está no papel, visa estender o atendimento de qualidade proporcionado pela instituição a
outras áreas de atuação, que incluem a construção de
um Centro Integrado de Diagnósticos e Pesquisas (já
em andamento), mais 2 Hospitais (de Olhos e de Trauma), um ambulatório de trauma-ortopedia e um novo
Centro de Reabilitação (em projeto), todos localizados
na área que abriga os hospitais do Coração e do Câncer.
O Centro Integrado de Diagnósticos e Pesquisas já
está sendo ampliado e deverá reunir os serviços de Ultrasonografia, Tomografia Helicoidal, Raio-X, Litotripsia,
Medicina Nuclear, Hemodinâmica, Laboratório de Análises Clínicas, Ultra-sonografia e agência Transfusional.
Segundo a Dra. Maria Célia Cossi, responsável por
esta área, num futuro próximo os serviços de Endoscopia,
Densitometria Óssea e Raio-X digital, Ecocardiografia e
Raio-X Panorâmico deverão também ser incorporados
ao Centro Integrado.

Área que abriga atualmente os Hospitais do Câncer,
do Coração e Centro de Reabilitação (ao fundo).
Em primeiro plano, podemos ver uma área livre
que cederá lugar para futuras construções.
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Tecnologia a serviço da vida
O Hospital do Câncer de Franca trabalha incansavelmente na busca de recursos
e na implantação de novas tecnologias para disponibilizar aos seus pacientes, o que de
mais avançado existe na medicina, na luta contra o câncer. Prevenir, investigar, identificar e
acompanhar os grupos de risco faz parte da rotina do hospital, para que a população tenha
acesso rápido aos diagnósticos precoces, aumentando suas chances de cura da doença.

Braquiterapia: Alta tecnologia no
tratamento de tumores localizados
Os pacientes do Hospital do Câncer de Franca já podem contar com mais um importante recurso tecnológico no tratamento
radioterápico da doença.
Ideal para tratar tumores localizados, em especial de câncer
de próstata e do colo do útero, com apresentação de baixo índice
de efeitos colaterais e com grande sucesso nos resultados finais, a Braquiterapia é o mais novo serviço de diagnóstico em
funcionamento no hospital.
O serviço de Braquiterapia, que já se encontra disponível aos
pacientes, será inaugurado no dia 24 de setembro, juntamente
com a nova ala ampliada o hospital.
Correção: Na edição passada, na página 8, foi publicada uma foto do
aparelho de litotripsia no lugar do de braquiterapia.

Cintilografia - Medicina Nuclear
O equipamento e o material utilizado (radiofármacos) permitem verificar os diversos sistemas do corpo humano como fígado, coração, rins, ossos, sistema nervoso, entre outros, permitindo um diagnóstico precoce e de altíssima precisão. O
procedimento, além de indolor e não invasivo, é extremamente seguro e não causa
reação adversas.

Tomógrafo Helicoidal
Permite realizar diagnósticos de corpo inteiro, com tecnologia de rotação contínua e aplicação em radioterapia e braquiterapia. Possui sistema de raios laser,
que localiza com precisão os pontos de tumores e repassa a informação para o
computador instalado na radioterapia, que por sua vez ajusta o acelerador nuclear diretamente no tumor que receberá o tratamento.

Radioterapia - Acelerador Linear
Radioterapia superficial
Recentemente o Hospital do Câncer adquiriu um aparelho
de ortovoltagem (radioterapia superficial) para o tratamento de
tumores e lesões de superfície, cuja indicação é para o tratamento do câncer de pele. O aparelho está em fase de instalação e em breve, deverá entrar em funcionamento.

ECLIPSE
Sistema de Planejamento Conformacional
O acelerador linear com fótons de 6 MV é utilizado no
tratamento de tumores em profundidade. Ele permite
que a radiação penetre mais profundamente no órgão
atingido, sem diminuir a sua potência.

Realiza estudo tomográfico do tumor e de lesões e direciona
o feixe de radiação para o volume alvo, polpando órgãos e
tecidos adjacentes.
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Eventos e campanhas
Hospital do Câncer vem ampliando a sua estrutura com o objetivo de proporcionar um atendimento de excelência a seus
pacientes, contando sempre com a generosidade e solidariedade da população de Franca e região, que reconhece
a seriedade de seu trabalho, e se sensibiliza com a dura realidade que é a luta contra o câncer.
A todos os colaboradores, o nosso profundo agradecimento!

2006 - Primeira Dama de Pedregulho
Doação de 5 mil reais ao Hospital do Câncer.

2005 - Campanha Alvescar
Venda de kits de serviços rendeu R$ 3.859,66

2006 - Palestra Beneficente - Hélio Rubens
Arrecadação de R$ 8.764,23

2006 - Comércio da Franca: “Assine esta Obra”
Repasse de R$ 23.023,00

2004 a 2006 - Encontros de Pescadores Rotary/Oeste
2º: R$ 7.645,80 / 3º: R$ 8.300,00 / 4º: R$ 16.992,00

2005 a 2007 - Galo Branco: Dia D Contra o Câncer
Valores: R$ 37.853,00 / R$ 56.283,19 / R$ 85.320,89
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Eventos e campanhas
em prol do Hospital do Câncer de Franca

2006 - Show Inimigos da HP
Renda de R$ 10.500,00

2007 - Entrega do Landau
R$ 44.804,25

2007 - JP Leilões: 1º Grande Leilão de Gado
Renda de R$ 37.702,95

2006 - Mímico Everton Ferre: Arte e Cidadania
Arrecadação de R$ 4.571,93

2006 - Padaria Estrela - Campanha de Inauguração
Renda de R$ 20.262,43

2005 - Record Solidária
Doações no valor de R$ 81.313,00
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Eventos e campanhas
em prol do Hospital do Câncer de Franca

2005 - Rionegro & Solimões - Show da Solidariedade
1º Show: R$ 142.886,30 / 2º Show: R$ 30.343,40

2005 - Telephoto - Campanha Revelando Sorrisos
Arrecadação de R$ 5.297,10

2003 - Jogo Rionegro & Solimões X Daniel
Valor arrecadado de R$ 80.225,00

2006 - Franca Shopping: Dias das Mães e dos Namorados
Doação de R$ 12.182,00

2007 - 1º Arraial da Comitiva Sertaneja
Doação de R$ 1.525,00

Agências dos Correios - Venda de CDs I e II
2004 a 2007: R$ 139.075,16

