Hospital e Maternidade Christóvão da Gama,
do Grupo Leforte, inaugura torre de
atendimento ambulatorial em Santo André

Referência em saúde no Grande ABC, o Hospital e Maternidade
Chistóvão da Gama, em Santo André, que é controlado pelo Grupo
Leforte há um ano, acaba de inaugurar um edifício voltado a atendimentos ambulatoriais. O prédio tem aproximadamente 3.000 metros
quadrados e oferece consultas, exames e tratamentos clínicos em
várias áreas médicas. São 40 consultórios médicos divididos por quatro andares.
No novo centro de atendimento vão ser oferecidas diferentes especialidades, como Oncologia, Cardiologia, Pediatria, Endocrinologia,
Ginecologia e Obstetrícia de Alto Risco, Cirurgia Geral e de Obesidade, Neurologia e Neurocirurgia, entre outras.
A proposta é que os atendimentos sejam centralizados em um
local único, resultando em mais conforto, agilidade e eficiência. O
que acarreta benefício ao paciente, que terá mais praticidade para
resolver todas as questões referentes ao seu tratamento
sem precisar se deslocar. “Nosso
objetivo é

olhar o paciente de uma forma global, atuando não apenas no tratamento de doenças, mas também na promoção de saúde”, afirma o
doutor Alexandre Luiz Seo, diretor técnico médico do Christóvão da
Gama.
Na Pediatria, a brinquedoteca traz elementos lúdicos para distração das crianças durante a espera. A área oferece Centro de
Vacinação (em parceria com o laboratório Pró Imune) e salas exclusivas para a realização de procedimentos ambulatoriais, curativos e
exames cardiológicos.
No Centro de Tratamento da Obesidade, o paciente será acompanhado por uma equipe multidisciplinar especializada - endocrinologistas, cirurgiões, psicólogos, nutricionistas, entre outros profissionais. Essa dinâmica garante completo suporte durante todo o tratamento.
Outro serviço que trará mais comodidade e segurança ao paciente
é a pós-consulta. Depois de ser atendido pela equipe médica, ter realizado exames clínicos e passado por outras intervenções, ele contará
com auxílio para retirada de exames e agendamento de consultas e
demais procedimentos ainda necessários.
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desde a recepção

INFORMAÇÃO E CONFORTO
O auditório, localizado no último andar do prédio, receberá a
comunidade e grupos específicos para palestras, encontros e demais
eventos. Entre as ações estão os cursos voltados a gestantes, oferecidos
gratuitamente aos casais que escolherem a Maternidade do HMCG
para o nascimento de seus bebês.
E o estacionamento com manobrista é outra comodidade, garantindo ao paciente e seus familiares que cheguem com tranquilidade
para consultas, exames ou tratamentos.
O centro de atendimentos ambulatoriais funciona na Rua
Guilherme Marconi, 440. De segunda a sexta-feira, a
unidade ficará aberta das 7h às 21h e, aos sábados,
das 7h às 14h. Com o novo espaço, o Grupo Leforte
estima elevar em 20% o número de atendimentos,
passando de 16 mil para 20 mil ao mês.
EVENTO
A inauguração da Clínica e Diagnósticos
HMCG contou com a participação de diversas
autoridades, que foram recepcionadas pelo CEO do
Grupo Leforte, Rodrigo Lopes, representantes do
conselho do Grupo, médicos e funcionários.
O prefeito de Santo André, Paulo
Serra, participou do evento e destacou
que foi no Christóvão da Gama que
nasceu a sua filha, Maria Carolina. “É uma
alegria para a cidade receber o Leforte, que
veio para arejar e trazer modernidade para
uma instituição tradicional como o
Christóvão da Gama”, afirmou.
MATERNIDADE E INTERNAÇÃO
A nova torre de consultórios e diagnósticos é a terceira grande entrega realizada pelo
Grupo Leforte durante o primeiro ano
à frente do Christóvão da Gama. No
final de 2018, a primeira movimentação foi com a integração do
Pronto-Socorro Infantil às instalações do HMCG.
A segunda ocorreu em julho, com
a inauguração de duas novas alas de
internação e da nova Maternidade.
Juntas, elas somam 62 leitos, divididos
em três andares.
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Rua Guilherme Marconi, 440, Vila Assunção Santo André-SP. (Próximo ao Pronto Socorro). Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 7h às 21h, e aos sábados, das 7h às 14h. Estacionamento no local.
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