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Bauru, sábado, 5 de agosto de 2017

Unimed Bauru inaugura novo
complexo de consultas e exames
Douglas Reis

São 20 mil metros
quadrados destinados
a atender demandas
dos beneficiários

Infraestrutura
do CDU foi
dividida em três
blocos: Centro
Médico, Centro
Diagnóstico e
Administrativo

A

Unimed Bauru inaugura hoje
(5) seu mais novo investimento em atenção à saúde
de seus beneficiários: o Centro de
Diagnóstico Unimed (CDU), um
modelo inovador de atendimento
médico na cidade. Com cerca de
20 mil metros quadrados construídos, o complexo foi detalhadamente pensado para oferecer
conforto, agilidade e eficácia em
consultas e exames, que serão, a
partir de agora, centralizados na
unidade.
O local foi pensado para otimizar ainda mais o atendimento
e oferecer mais recursos aos pacientes. Para atingir o objetivo de
eficácia e integração, a infraestrutura do CDU foi dividida em três
blocos: Centro Médico, Centro de
Diagnóstico e Administrativo.
O primeiro possui dez andares
e 90 salas de atendimento especializado. Inicialmente, a unidade
contará com o atendimento de
23 especialidades no local, como
psiquiatria, ginecologia e obstetrícia, pediatria, oftalmologia, cardiologia, neurologia, clínica médica e cirúrgica, entre outras.
O prédio também conta com
espaços diferenciados de atendimento, tais como o Atenção Personalizada à Saúde (APS), Saúde Ocupacional Unimed (S.O.U.)
e Serviço de Atendimento Unimed Domiciliar (S.A.U.D.). Já o
Centro de Diagnóstico oferece 50
salas destinadas à realização de
exames clínicos, de imagem, ginecológicos, entre outros.
Além disso, o CDU terá o espaço de Saúde da Mulher, um
setor que vai concentrar todos
os exames de demandas femininas, como densitometria óssea,

Sonho que vira realidade
O CDU é um antigo sonho dos médicos cooperados. Nasceu do desejo de oferecer ao cliente um atendimento integrado, prático e eficaz, que permitisse um
acompanhamento multidisciplinar e personalizado. O
presidente da Unimed Bauru, Roberson Antequera
Moron, conta que teve contato com esse modelo de
medicina há alguns anos, quando esteve na Mayo Cli-

nic, na Flórida (EUA), e achou que seria uma inovação
trazê-lo para o Brasil. “Não só eu, como muitos médicos cooperados pensaram dessa forma e, de nossas
reuniões e assembleias, nasceu a semente do CDU.
Agora, este modelo de atendimento integrado está
sendo possível em Bauru, sob a chancela de nossa
cooperativa, o que muito nos orgulha”, ressalta.
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mamografia, ultrassonografia de
mama e ginecológica.
Investindo na qualidade do
atendimento ao beneficiário Unimed, o CDU oferece recursos de
prevenção e tratamento integrados, no qual os médicos cooperados podem trocar experiências e
informações sobre os pacientes.

Segundo o presidente da Unimed Bauru, Roberson Antequera
Moron, este é um novo modelo
de trabalho, que proporciona ao
paciente uma atenção multidisciplinar. “Essa inspiração em criar o
CDU veio das grandes clínicas internacionais”, ressalta o médico e
presidente da Unimed há 2 anos.

