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Setembro é mês de campanhas no Ipasgo
O mês de setembro foi escolhido para representar várias
campanhas de conscientização e o Ipasgo está apoiando duas
delas. No começo do mês foi a prevenção ao suicídio, tema do
Setembro Amarelo. Uma palestra do psiquiatra Henrique do
Prado abordou, entre outras coisas, a importância de se
identificar os sinais presentes nas pessoas que estão
pensando em suicídio. Ao final houve um bate papo com a
plateia e a elucidação de dúvidas dos participantes.
Já no próximo dia 27 será a vez do Setembro Verde tomar
conta do Instituto. Nessa data, em que é comemorado o Dia
Nacional do Doador de Órgãos, o Ipasgo vai realizar uma
campanha de cadastro para doação de medula óssea. Uma
equipe do Hemocentro vai fazer os cadastros e colher as
amostras de sangue para os exames de compatibilidade. No
Brasil, por causa da miscigenação, as chances de
compatibilidade entre um paciente e um doador é de 1 para 100
mil, por isso, a importância de o cadastro de doadores ser o maior possível. Qualquer pessoa com idade entre 18
e 55 anos em bom estado de saúde pode ser doador.

Presidente visita unidades do Ipasgo
O presidente do Ipasgo, Francisco Taveira Neto, visitou
no início do mês, a Unidade de Atendimento Médico
Ambulatorial e as obras de construção do Hospital do
Servidor Público. No ambulatório, ele foi conhecer
pessoalmente o atendimento de pré-natal, serviço que
está sendo oferecido pela unidade desde dia 29 de
agosto. Já no HSP, Taveira Neto, foi verificar o
andamento das obras. Junto com o diretor da
empreiteira que está construindo o Hospital do
Servidor Público, Ulisses Ulhôa e da engenheira
responsável pela obra, Vanessa Andrade, o presidente
percorreu as diversas alas da unidade. Os técnicos
explicaram que a construção caminha para a
finalização. Algumas alas já estão na fase de
acabamento. A previsão é de que a obra esteja totalmente concluída até
dezembro deste ano e o início do atendimento no primeiro semestre de 2017.

Clínica Móvel da Mulher
em Goiânia até dia 30
Usuárias do Ipasgo de Goiânia e região
metropolitana que precisam fazer
mamografia e ultrassonografia têm
opção de fazer os exames na Clínica
Móvel da Mulher, que está na sede do
Instituto até o próximo dia 30. Não
precisa agendar, basta trazer o cartão
do Ipasgo e um documento oficial com
foto. Mais informações pelo telefone
(62) 3238-2708

Unidade de Atendimento Médico Ambulatorial já
faz pré-natal
No novo serviço de consultas em
especialidades, inaugurado pelo
Ipasgo em junho de 2016, Francisco
Taveira Neto, acompanhado da
coordenadora da unidade, Tânia
Stein, percorreu os consultórios e
conversou com médicos e usuários.
Ele conheceu ainda o atendimento em
pré-natal, que começou a funcionar na
última segunda-feira, 29.
Em 2 meses e meio de
funcionamento, já foram realizados mais de 3800 atendimentos na unidade,
entre consultas e retornos, em especialidades com déficit de profissionais na
rede credenciada. São especialistas em neurologia, reumatologia,
endocrinologia, mastologia, obstetrícia e alergia, além de uma atenção
especial à geriatria. E ainda 6 subespecialidades pediátricas: cardiopediatria,
endocrinopediatria, neuropediatria, gastropediatria, pneumopediatria e
nefropediatria.
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