Câmara Municipal da Boa Vista em parceria com a Associação Novanta
Entrega equipamentos hospitalares à Delegacia de Saúde da Boa Vista para
instalação de um pequeno bloco operatório.
A Câmara Municipal da Boa Vista em parceria com a Associação Novanta
entregou esta Segunda-feira, 13, um conjunto de vários equipamentos
hospitalares à Delegacia de Saúde da Boa Vista, que tem como objetivo a
operacionalização de um pequeno bloco operatório.
A cerimônia de entrega aconteceu no Centro de Saúde de Sal-Rei e contou
com a presença do Presidente da Câmara Municipal da Boa Vista, José Luís
Santos, dos Vereadores Jorge Tomar e Júlia Ramos, da Delegada de Saúde, Drª.
Miriam Delgado, da Srª. Marina Valenzi representante da Associação Novanta,
dos representantes da Humana Skala e enfermeiros locais.
Da lista de equipamentos destaca-se: Sofa Ginecológica, Sacos p/Drenagem,
Vídeo Registador, Sonda Retal, Cicloniometro, Laringoscópio, Aparelho
Ginecológico,

Maquina

de

Rastreamento,

Aerosol,

Tamborete,

Ressuscitadores, Camas, Berços, Cadeiras de Roda para Crianças e Deficientes,
Mesa tipo Secretaria entre outros.
De realçar que esses equipamentos são resultados de uma visita efetuada a
Bolonha, Itália de 22 a 30 de Março deste ano por uma Delegação Municipal,
chefiada pelo Pte. CMBV.
No momento da entrega dos donativos, o Edil boavistense, José Luís Santos
referiu que os equipamentos são de extrema importância, pois vão contribuir
para melhorar e aumentar a qualidade da prestação dos cuidados de saúde na
ilha, mitigando assim o sofrimento dos doentes, reduzindo dessa forma o
número de evacuações para as ilhas de Santiago e São Vicente.

José Luís Santos agradeceu a Associação Novanta pelo contributo que tem dado
para o desenvolvimento da Boa Vista, incentivando a Associação a conseguir
mais donativos para a ilha na área da saúde e outras, pois a população e a
edilidade agradecem. Informou ainda que brevemente vão chegar mais
equipamentos hospitalares que serão posteriormente canalizados para o Centro
de Saúde.
A Delegada de Saúde, Drª. Miriam Delgado agradeceu o gesto, salientando que
os equipamentos vão contribuir para melhorar as condições de trabalho e
prestação de serviço, contribuindo para diminuir as evacuações.
Por seu lado, a Sr.ª Marina Valenzi representante Associação Novanta referiu
que é com enorme prazer que entregam os equipamentos ao Centro de Saúde
da Boa Vista, alinhado pelo mesmo diapasão do Presidente da Câmara
Municipal como esta doação contribuirá para reduzir de forma drástica as
evacuações para outras ilhas.

