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O Instituto de Nefrologia do Hospital de Nossa Senhora das Dores/HNSD
conta com 46 máquinas de hemodiálise e trata de pacientes que realizam
hemodiálise, dialise peritoneal ambulatorial contínua, diálise
peritoneal automatizada.
O Instituto de Nefrologia recebe diariamente, paciente do Sistema
Único de Saúde/SUS, praticamente 95% dos atendimentos; além de
convênios. As cidades referenciadas são: Ponte Nova, Alvinópolis, Rio
Casca,Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Jequeri, Guaraciaba, Acaiaca,
Barra Longa, Raul Soares, Guaraciaba, Urucânia, São Pedro dos Ferros,
Sem-Peixe,Dom Silvério, Santo Antônio do Grama, Amparo do Serra, Diogo
de Vasconcelos, Oratórios e Piedade de Ponte Nova, Sericita e São José
do Goiabal.
O horário de funcionamento é de 6h30 as 22h30 as segundas, quartas e
sextas e de 6h30 às 17h30 as terças, quintas e sábados.
Para que o tratamento aconteça de forma mais saudável e confortável, é
oferecido aos pacientes do 1º turno café da manhã, antes da diálise, e
almoço, após o procedimento; para o 2º turno é oferecido almoço, antes
da diálise, e café da tarde após o procedimento; para o 3º turno é
oferecido café da tarde antes da diálise e lanche após o procedimento.
A equipe de profissionais, sempre em constante atualização, é composta
por quatro médicos nefrologistas, Renato Jorge Palmeira de Medeiros,
Marco Túlio Kfuri Araújo, Márcio Luiz Esmeraldo Fortuna e Drª Adriana
Cestaro de Medeiros, duas enfermeiras, 25 técnicos de enfermagem; duas
nutricionistas, dois psicólogos , uma assistente social , uma
recepcionista, uma faturista e por quatro colaboradoras da limpeza.
A enfermeira Fernanda Breguez fala da importância do Instituto de
Nefrologia do HNSD no tratamento de doenças renais:
“Os avanços tecnológicos e terapêuticos conquistados na área da
diálise contribuíram para o aumento da sobrevida dos pacientes
renais crônicos. Desta forma, cada dia mais, o número de pacientes
em tratamento dialítico tem aumentado, tornando-se necessária a
busca incessante de conhecimento para que possamos melhorar cada vez
mais a qualidade do atendimento prestado aos nossos pacientes.
Atualmente, o Instituto de Nefrologia conta com equipe exemplar de
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profissionais, além de excelente infra-estrutura e equipamentos
modernos, oferecendo aos nossos pacientes mais segurança, conforto e
tratamento humanizado de qualidade”, finaliza.
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