Hospital Santa Cruz realiza Campanha de Vacinação Contra a Gripe
HSC faz parceria com as Secretarias Estadual e Municipal de Saúde e
atendimento será em 13 de maio, das 8h às 17h
O Hospital Santa Cruz irá realizar a Campanha de Vacinação contra a Gripe no próximo sábado, 13
de maio, das 8h às 17h. A ação, por meio de uma parceria com as Secretarias Estadual e Municipal
da Saúde, tem como objetivo atender o público em geral para contribuir com a imunização. O
atendimento acontecerá no Pronto Atendimento de Ortopedia do HSC.
A Campanha é destinada para as pessoas com 60 anos ou mais, doentes crônicos, gestantes,
lactantes, crianças a partir de seis meses e menores de cinco anos, profissionais da saúde e
professores da rede pública e privada.
Para receber a dose da vacina é preciso levar documento com foto e, se tiver, a Carteirinha de
Vacinação. Os portadores de doença crônica devem apresentar a Solicitação Médica e
trabalhadores da área da saúde e professores o comprovante.
Além de imunizar as pessoas contra a gripe A H1N1, que gerou a pandemia de 2009, a vacina
protege a população contra as gripes típicas do inverno: A/Hong Kong (H3N2) e B/Brisbane.
SERVIÇO
Data: 13 de maio de 2017 (sábado)
Hora: das 8h às 17h
Local: Hospital Santa Cruz (Rua Santa Cruz, 395 - Vila Mariana - São Paulo/SP)

Sobre o Hospital Santa Cruz
Fundado com o compromisso nipo-brasileiro em oferecer um atendimento médico hospitalar de excelência no Brasil,
em 2016, completou 77 anos dedicados em proporcionar uma vida melhor e mais saudável à população. Atualmente é
referência em Oftalmologia, Ortopedia, Neurologia e Cardiologia, sendo reconhecido também pela tecnologia de
ponta em tratamentos, ações de responsabilidade social e sustentabilidade, atividades de ensino e pesquisa, e
atendimento humanizado com profissionais bilíngues.
São mais de 1 milhão de atendimentos ao ano, com atuação integrada e multidisciplinar, tendo 50 especialidades no
Ambulatório, além do Pronto Atendimento e de um Centro Cirúrgico capacitado para executar operações de alta
complexidade. Dispõe de 04 salas de cirurgias oftalmológicas, 09 salas de cirurgias em geral e 170 leitos, sendo: 138
de internações, 10 UTI Coronariana, 10 UTI Neurológica, 10 UTI Geral e 02 de TMO (Transplante de Medula Óssea).
Site: www.hospitalsantacruz.com.br
Facebook: https://www.facebook.com/santacruzhosp
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/hospital-santa-cruz
Twitter: https://twitter.com/santacruzhosp
Instagram: https://www.instagram.com/santacruzhosp
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