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São Cristóvão ganha Atenção Integral à Saúde
21-Dez-2018

Eduardo Martellotta
Â
Em
pomposo coquetel na noite do dia 14 de dezembro último, o Grupo São Cristóvão
Saúde realizou a inauguração do seu moderno Centro de Atenção Integral à Saúde
– CAIS, situado na av. Paes de Barros, 1.811.
O
CAIS, em projeto arrojado, possui toda infraestrutura para uma assistência
eficiente focada no amplo e moderno atendimento. A nova unidade é inovadora,
tem espaços amplos e muita luz natural, sendo um projeto elaborado para atender
a parte de sustentabilidade e acessibilidade, em área de aproximadamente 4.700
m², onde irá atender 700 pessoas por dia. O novo espaço visa trazer maior
conforto e atendimento qualificado aos pacientes.
Durante a cerimônia de inauguração, Fábio Luftalla
Filho, sócio-proprietário dos Negócios Imobiliários Luni, disse que o
empreendimento começou no final do ano passado quando lhe foi oferecido o
terreno. “Iríamos demolir o edifício e fazer um empreendimento imobiliário”.
Dois grupos se interessaram a fazer a locação do imóvel, completou ele. “Um
grupo adiou a reunião e acabei fazendo a reunião com Valdir Ventura do São
Cristóvão. Conheci uma história bonita e centenária, e fizemos muito mais que
um negócio”.
Maior qualidade de vida
Ato contínuo, Paulete Ventura, diretora de Atenção
Integral à Saúde, responsável pela unidade, lembrou que a ideia do CAIS surgiu
no final no início de 2002 com o PAD – Programa de Atendimento Domiciliar,
objetivando a continuidade do plano de cuidados aos pacientes iniciados durante
o seu período de internação hospitalar. “A evolução tecnológica é uma pauta
importante e não podemos deixar de lado”, ressaltou ela. “Dessa forma, com uso
de moderno software, o atendimento integralizado do indivíduo é melhor
registrado, visualizado e monitorado, agilizando os processos”. Finalizando,
Paulete disse que o CAIS envolve estratégias de promoção da saúde, prevenção de
doenças e tratamento integral e desenvolverá programas já existentes e outros
que irão incorporar a estrutura.
Tecnologia e humanização
Finalizando
as explanações, o engenheiro Valdir Ventura, presidente/CEO do Grupo São
Cristóvão Saúde, mostrou a bonita história do grupo, iniciada em 1911, por meio
de uma criativa apresentação em um enorme telão, com um personagem virtual de
1911 que se interagia com Valdir e Paulete. Após a apresentação, Valdir disse
que o objetivo do CAIS e do Grupo São Cristóvão como um todo, é prevenir e
cuidar da saúde dos beneficiários, com qualidade, tecnologia (com equipamentos
hospitalares de última geração) e sustentabilidade.
Valdir ressaltou o aumento dos idosos no Brasil. “A
população de idosos aumentou 18% nos últimos cinco anos, sendo 28 milhões de
pessoas, segundo o IBGE, e chegará a 31 milhões de pessoas em 10 anos. Não
basta viver mais, o mais importante é viver bem”. Ao final, lembrou com emoção
dos saudosos José Augusto Ventura (seu avô) e Américo Ventura (seu pai) e de
seus legados deixados em prol da Saúde.
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