INDICAÇÃO Nº 120/2021
AUTOR: VEREADOR JOSÉ CARLOS DA CONCEIÇÃO SANTOS.
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE APARECIDA DO TABOADO – MS.
O Vereador infra-assinado, de conformidade
com as normas regimentais em vigor, INDICA à Mesa Diretora da Câmara
Municipal, que encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor José Natan de
Paula Dias, Prefeito Municipal, com cópia a senhora Daiane de Souza Pupin,
Secretária Municipal de Saúde, solicitando a instalação de computador com
impressora em uma sala do prédio do Centro Municipal de Saúde “Manoel
Rodrigues da Silva” – ESF Central, para atender exclusivamente pacientes
com suspeita de Covid-19.
JUSTIFICATIVA
O setor da saúde vive um dos piores momentos
de toda a história. A pandemia do Coronavírus Covid-19 está trazendo muito medo
e insegurança para as pessoas e profissionais da saúde, que todos os dias convive
com algo novo sobre esse vírus, que não faz distinção de pessoas. Diante disso
estamos assistindo a tomada medidas diariamente, tanto para evitar o contágio
como para melhor atender aqueles que são contaminados.
Neste contexto recebi algumas reclamações por
parte de pacientes que se dirigem ao Posto de Saúde Central para receber
assistência médica e realizar exames, onde também funciona o “covidário”,
justamente pelo fato de que as pessoas permanecem no mesmo ambiente. Tal fato
gera medo nas pessoas que podem acabar se contaminando por ficarem expostos
ao vírus naquele local.
Segundo fui informado existe a necessidade de
equipar uma sala com computador e impressora para que o atendimento seja
separado dos demais pacientes, a exemplo daqueles com suspeita de dengue.
Enfim, é preciso que tais medidas sejam tomadas para oferecer segurança às
pessoas e evitar que novos casos sejam notificados em razão desta exposição
naquele ambiente.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 12 de abril de 2021.
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