24. NO HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS
(HGCC)

Em 2003, com a nomeação do Dr. Ernani Ximenes Rodrigues,
(foto acima à D)(34) para dirigir o Hospital Geral Dr. César Cals (34), eu,
que tivera ótimo entrosamento quando ele foi Diretor do Hospital de
Messejana, animei-me para acompanhá-lo, no velho hospital da Avenida
do Imperador, ao lado da Praça da Lagoinha, centro de Fortaleza.
Para aquela minha transferência, eu já estava estimulado, também
por ter o HGCC um ótimo Serviço de Clínica Médica, onde pontificam
os Drs. Walter Correia e Otho Leal Nogueira (fotos, a seguir, à E e à D,
respectivamente)(35,36) colegas da maior competência e ótimo
relacionamento.
Os membro dos outros serviços
do HGCC, regra geral, aliam, também a
competência com seriedade e urbanidade,
cabendo citar os Doutores: Plínio Câmara,
Juvêncio Câmara, George Matos e Ivan
Guerra, na Pneumologia; José Gerardo Paiva
e Max Carioca, na Reumatologia; Herivaldo
Ferreira da Silva e Suzana Tavares, na Hematologia; Paulo Marcos
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Lopes, Janedson Baima, Ney Lemos e outros, na Cirurgia; Eliezer
Arrais, Manoel Martins e Leonardo Bezerra, na Tocoginecologia;
Robério Dias Leite e Wilzini Rios, na Neonatologia, além dos
profissionais da Endoscopia, Radiologia, Microbiologia e Farmácia
Hospitalar.
No dia a dia do HGCC, tenho me dedicado, principalmente, às
atividades do controle das infecções hospitalares. Através de visitas
sistemáticas, levo a efeito atividades de consultoria e supervisão em uso
de antimicrobianos; coopero na padronização dos antimicrobianos;
colaboro na vigilância epidemiológica dos casos; presto atividade de
interconsulta, presencial ou à distância (por telefone, em horários fora
da atividade rotineira do hospital) quanto ao uso de antimicrobianos;
elaboro normas para procedimentos e contribuo, outrossim, na
vigilância quanto às precauções-padrão.
O HGCC carece de mais espaço físico, especialmente para leitos
de isolamento e de terapia intensiva e semi-intensiva.
Tais limitações, contudo, não impedem que a instituição, mercê
do esforço das suas administrações e do seu corpo de servidores, preste,
com qualidade e humanitarismo, inestimáveis cuidados à saúde da
nossa população.
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