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70 anos de existência do HAM, com
atendimento
ininterrupto
a
população, principalmente a de
baixa renda.
O HAM iniciou suas atividades em
1952 como hospital geral, depois
vindo se transformar em hospital
especializado de Câncer. Assim
ficando como o primeiro CACON do
estado da Bahia e por isso deixar de
atender as patologias benignas.
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O RHC do HAM foi implantado em 1988 e teve seus dados publicados em 1993 na revista Câncer no Brasil publicada pelo INCA,
juntamente com os dados de outros hospitais que na época tinham já seus registros.
Foram eles: Hospital Erasto Gaestner da Liga Paranaense de Combate ao Câncer.
Hospital Araujo Jorge - Associação de Combate ao Câncer de Goiás.
Ofir Loiola - Hospital dos Servidores do Estado do Pará.
Foi com o incentivo desta publicação que nos estimulou à começar a trabalhar nas nossas revistas e jornais.
Aproveitando o farto material que dispomos em nosso arquivo médico, resolvemos fazer uma pequena homenagem quando o HAM
completa seus 70 anos de atendimento ininterrupto e 34 anos de atividade do RHC /HAM.
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O RHC é um controle de qualidade para um hospital Oncológico.
E o arquivo Médico é o responsável pela guarda dos Prontuários de Paciente onde devem constar todas as informações necessárias para o
diagnóstico e tratamento, bem como se tornará o instrumento de defesa, tanto do paciente como da equipe de saúde. Daí a razão para se
pedir a colaboração dos profissionais que lidam com o prontuário, para o maior zelo possível, fazendo todas anotações que possam elucidar
o diagnóstico e tratamento do paciente. Nunca esquecer de colocar o estadiamento e condições do paciente na hora do atendimento, pois
será de suma importância para o seguimento do paciente.
De quando iniciamos nosso RHC em 1988 e durante esses anos, tivemos a oportunidade de observar uma mudança nas diversas
localizações, apesar de continuar o número crescente de casos de Câncer na Bahia como no Brasil.
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