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POR UM CBC AINDA  MELHOR

FOR AN EVEN BETTER CBC

José Wazen da Rocha, TCBC

Estamos terminando nosso mandato,
outorgado pela confiança dos membros do CBC e,
juntos com nossos colegas de Diretório, temos a
certeza de ter ofertado nossos esforços, nossa contínua
dedicação, para administrar nosso Colégio com a
mesma motivação com que fizeram os que nos
antecederam.

Crescemos, apesar de todas as dificuldades,
na missão de apoiar os cirurgiões cientificamente,
tecnicamente e legalmente, o que, aliás, vem se
tornando tarefa imprescindível do CBC, em função
das mais variadas formas que vem sendo utilizadas
para por em evidência o chamado erro médico.
Esquece-se de diferenciar o erro da complicação,
muitas vezes inerentes ao ato operatório ou à doença,
e faz-se o profissional passar por situações
extremamente agressivas, não só à sua sensibilidade,
como também, ameaçando seus bens patrimoniais
construídos no decorrer de uma vida pontificada pelo
sentimento de amor e dedicação ao próximo, por vezes
abdicando de momentos de relaxamento ao lado de
seus familiares. Em uma tentativa de maior proteção,
contratamos um advogado para primeira linha de
defesa do médico, sem nenhum custo para o mesmo.

Realizamos obras no prédio do CBC, que,
evidentemente, após 25 anos, necessitava de reparos
em suas estruturas, similar ao que havia sido feito no
primeiro andar há cinco anos. Reformando estruturas

e mobiliários, realizamos, reforma de todo o terceiro
andar. Foram ainda, praticamente renovados os
aparelhos de refrigeração de todo o CBC, obra
indispensável, inclusive para utilização de todos os
auditórios, com reflexo na arrecadação que advém
do aluguel desse setor para Congressos e atividades
de rotina de Sociedades Científicas.

Realizamos a substituição do sistema de
informática do CBC, com aquisição e legalização
de novos softwares, e de moderno aparelho de
cópia de sistemas, colocando o Colégio em
condições de funcionamento para atender de
forma mais ágil e eficaz, as necessidades de seus
membros.

Compreendendo a importância da
atualização do cirurgião, conseguimos, com grande
dificuldade, no início, disponibilizar no site do CBC,
algumas revistas científicas estrangeiras, que hoje
podem ser consultadas na íntegra por nossos
membros.

Esperamos, junto com o Diretório Nacional,
ter cumprido nosso mandato, de maneira eficaz e
transparente, procurando, sempre, manter o CBC na
posição de destaque que sempre ocupou e
desenvolver uma política preocupada diretamente
com os nossos membros, que são os responsáveis
por manter o CBC, há 74 anos, como representante
maior dos cirurgiões.


