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Cerimônia realizada no dia 1o de
agosto, no Anfiteatro do Centro de

Ciências da Saúde da UEL, lembrando
os 45 anos de atividades do Hospital
Universitário, abriu oficialmente as fes-
tividades de aniversário da UEL, que
será comemorado com diversas ações
culturais e científicas até outubro. A
instituição completa oficialmente 45 anos
de fundação no dia 7 desse mês.

A solenidade foi prestigiada por
autoridades paranaenses, parceiros,
além da comunidade universitária.
Durante a cerimônia foi lançado o selo
dos 45 anos do hospital e a Revista
Institucional do HU. Também foi aber-
ta a exposição Memórias do HU. A
diretora superintendente, Elizabeth
Ursi, recebeu Diploma de Congratula-
ção da Assembleia Legislativa do
Paraná em nome da instituição. O cer-
tificado se junta aos 13 outros títulos do
HU conquistados nestas mais de quatro
décadas de atividades, como reconhe-
cimento ao trabalho estratégico em fa-
vor da sociedade.

A reitora  da UEL, Berenice
Quinzani Jordão, ressaltou que a mar-
ca do HU é a excelência dos serviços
prestados, de forma humanizada, o
que faz da unidade o maior e mais
conhecido órgão suplementar da Uni-
versidade, referência no atendimento
de alta complexidade, com destaque
para serviços altamente especializados
como o Centro de Tratamento de Quei-
mados, o Hemocentro Regional, o
Banco de Olhos e o Centro de Trans-
plante de Medula Óssea.

“Temos de reconhecer que todo o
trabalho é desempenhado de forma cui-
dadosa, com invejável perícia, uma par-
te vital e nobre da Universidade e de
toda a comunidade de Londrina”, dis-
cursou a reitora da UEL. Com referên-
cia aos desafios do hospital, a reitora
frisou que os obstáculos são parte da
rotina de todo o corpo da instituição, que
atuando de forma conjunta tem condi-
ções de superar adversidades, vencer
obstáculos e desempenhar o trabalho
integrado ao Sistema Único de Saúde.

O secretário de saúde de Londrina,
Gilberto Martin, lembrou professores
pioneiros do CCS. “O que aqui apren-
demos impregnou em toda nossa vida e
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Série de atividades se prolonga pelo segundo semestre e inclui lançamento de selo comemorativo,
concerto, feira de cidadania e homenagens a aposentados

na nossa formação política”, acrescen-
tou o Secretário, que se formou em
Medicina pela UEL em 1983. A direto-
ra do CCS, professora e enfermeira
Mara Solange Gomes Dellaroza, lem-
brou que um dos grandes diferenciais
do hospital é compartilhar a prestação
de serviços com conhecimento acadê-
mico. “Dessa forma o nosso recado à
sociedade é valorizar o que cada um
faz durante sua vida, eternizando assim
a nossa instituição”, afirmou.

Números - A diretora superinten-
dente do hospital, Elizabeth Ursi, apre-
sentou números superlativos que dão
uma dimensão da importância da ins-
tituição para a saúde pública do esta-
do. Nestes 45 anos de atividades fo-
ram realizados mais de 63 mil partos,
mais de 2 milhões de atendimentos de
Pronto Socorro, 4 milhões de consul-
tas,  e 24 milhões de exames
laboratoriais. Somente em 2016 foram
realizadas aproximadamente 70 mil
consultas, servidas 5 mil refeições a
pacientes e lavadas mais de 200 tone-
ladas de roupas. Na área de ensino, o
CCS formou mais de 12 mil de profis-
sionais, divididos em 65 turmas de
Medicina, 66 de Farmácia, 64 de En-
fermagem e 56 de Fisioterapia.

A Superintendente homenageou ex-
diretores superintendentes presentes
à cerimônia, Pedro Gordan, também
ex-reitor da UEL; Francisco Eugênio
Alves de Souza, Alvaro Jabur e Mar-
garida de Fátima Carvalho. Também
enalteceu o trabalho dos servidores
reconhecendo o trabalho da servidora
aposentada, Ana Rocker, que atuou

na diretoria administrativa do HU.
Também foram lembrados os parcei-
ros do hospital, como a Associação
dos Voluntários, o Conselho Munici-
pal de Saúde, parlamentares da região
e Ministério Público.

Participaram ainda da cerimônia a
representante da 17ª Regional de Saú-
de de Londrina, Salete Camargo, tam-
bém representando a Secretaria Esta-
dual de Saúde do Paraná; os vereado-
res Tio Douglas, Elza Correia e Sandra
Graça; o presidente da Associação
Comercial e Industrial de Londrina,
Cláudio Tedeschi; a médica Luiza
Moria, representando a Associação
Médica de Londrina; o presidente do

Instituto de Estudos em Saúde Coletiva
(iNESCO), João Campos, e o promotor
Paulo Tavares.

Também estiveram presentes dire-
tores e representantes de vários hospi-
tais de Londrina, instituições financei-
ras parceiras, demais diretores do HU,
Pró-reitores, Diretores de Centro e re-
presentantes das diversas unidades ad-
ministrativas da UEL.

Histórico - O HU foi fundado como
hospital escola em 1º de agosto de 1971
e hoje se posiciona como a mais impor-
tante unidade de saúde pública do inte-
rior, atendendo 100% pelo SUS. Com
área construída superior a 50 mil metros
quadrados, o HU conta hoje com 301
leitos, 115 salas de consulta, sete salas
de cirurgia, sendo credenciado para
atendimento nas áreas de
hemodinâmica, aférese, transplante de
órgãos e tecidos, medula óssea, trata-
mento de queimados e Gripe H1N1.

Entre outros serviços considerados
estratégicos estão o Banco de Leite
Humano, Banco de Olhos, Unidade de
Cuidados Intermediários Neonatal, UTIs
de alta complexidade, Centro de Con-
trole de Intoxicações, Comissão de Con-
trole de Infecção Hospitalar, Núcleo
Hospitalar de Epidemiologia, Núcleo de
Telemedicina e Telessaúde, Núcleo de
Segurança ao Paciente, Laboratório de
Histocompatibilidade e o Serviço de
Informações de Medicamentos. 

As propostas para o selo comemo-
rativo dos 45 anos da UEL, criados pelo
segundo ano do Design Gráfico, estão
prontas! Após mais de três meses de
trabalho, as 6 equipes,  compostas por
4 alunos cada, selecionaram quais selos
estarão expostos no Restaurante Uni-
versitário até o dia 5 deste mês.

Agora, cabe à comunidade universi-
tária escolher qual selo melhor repre-
senta a UEL, preenchendo a cédula de
votação e depositando na urna, localiza-
da na saída do RU, entre 11h30 e 13h30.
O resultado será divulgado no dia 9, às
11h30, no pátio do RU.

Entre as comemorações para cele-

Selo e outras atividades
marcam aniversário

brar a data, estão previstos: inaugura-
ções,; uma homenagem aos servidores
aposentados, às 15h do dia 4 de outu-
bro, no Anfiteatro Cyro Grossi do Cen-
tro de Ciências Biológicas (CCB); O
concerto da OSUEL e Coral Unicanto,
às 20h do dia 5 de outubro, na Paróquia
Dom Bosco; O plantio da 45º Peroba no
Bosque Perobal do campus, às 9h do
dia 7 de outubro; jantar comemorativo
por adesão, também no dia 7, às 21
horas; e Dia do Servidor, com Feira de
Talentos, massoterapia, corte de cabe-
lo e Feira da Cidadania que será das 10h
às 15h do dia 27 de outubro no Anfite-
atro Cyro Grossi.

Atividades do Hospital Universitário, abriu oficialmente
as festividades de aniversário da UEL


