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Hospital HSM oferece pronto
atendimento 24 horas

oncoNews

O pronto atendimento do Hospital HSM é uma unidade de urgência e emergên-
cia médico-cirúrgica que funciona 24h, capaz de atender centenas de pacientes 
diariamente. Oferece serviços médico-hospitalares para indivíduos a partir dos 13 
anos de idade, em múltiplas especialidades, entre elas, clínica médica, traumato-
logia, medicina intensiva, cirurgia geral (nos horários diurnos), enfermeiros, técni-
cos de enfermagem, além do suporte de uma equipe  administrativa completa. 

Atende planos de saúde e particulares. Além disso, conta com múltiplas especial-
idades de sobreaviso, como neurocirurgia, hemodinâmica e cardiologia interven-
cionista, cateterismo, endoscopia digestiva, cirurgia geral, cirurgia vascular, ciru-
rgia torácica, cirurgia buco-maxilo-facial e cirurgia plástica para cobrir quaisquer 
demandas de emergência.
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Estrutura – A estrutura física segue padrões internacionais, com 17 poltronas 
de observação, 20 leitos clínicos, 10 leitos para cuidados semi-intensivos e área 
exclusiva para receber ambulâncias.

O coordenador da unidade, o médico anestesiologista Filipe Donza relata que o 
atendimento inicia com uma triagem efetuada por enfermeiros, onde se realiza a 
classificação de risco, determinando um atendimento mais rápido quanto maior 
a gravidade do caso. “Temos uma elevada taxa de efetividade com baixa mortali-
dade em virtude da qualidade da classificação, rapidez no atendimento de casos 
graves e por contar com protocolos institucionais bem consolidados que prote-
gem os pacientes oncológicos, paciente com quadros de infarto do coração e com 
infecções graves”, ressalta o médico. 

Além disso, tem amplo acesso aos recursos de diagnóstico por imagem e suporte 
laboratorial. Esta unidade de urgência e emergência do Hospital HSM possui 
certificações de qualidade da ONA 3 (Organização  Brasileira de Acreditação) e 
Canadense (Qmemtum Internacional Accreditation Program).
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