REQUERIMENTO Nº 16/2021
AUTOR: VEREADOR MARCIO GARCIA GALDINO.
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE APARECIDA DO TABOADO – MS.
O Vereador infra-assinado, de conformidade com as normas
regimentais em vigor, REQUER 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 que informe a esta Casa de Leis, qual a previsão para colocar
em uso o aparelho de Endoscopia e colonoscopia, que encontra-se a disposição
da Fundação Estatal de Saúde.
JUSTIFICATIVA
Esta casa de leis colocou através de emenda individual e de
bancada recursos financeiros para aquisição de um aparelho de endoscopia e
colonoscopia, sabendo da demanda reprimida de exames de diagnóstico de imagens
para apoio ao diagnóstico clínico médico, venho através deste solicitar qual é a
perspectiva para a colocação do equipamento em funcionamento pelo município, a
disponibilização em funcionamento deste aparelho trará conforto e tranquilidade aos
pacientes do nosso município, tendo em vista que os pacientes precisam se locomover
para outras cidades para a realização destes exames, estes exames de imagens de
diagnóstico se faz necessário para a modernização dos serviços de diagnósticos
complementar, elevando a segurança para os pacientes e profissionais de saúde. Com
foco continuo na melhoria da qualidade, produção e ampliação dos
procedimentos/exames oferecidos, possibilitando uma redução no tempo de espera e
até mesmo de internação e proporcionando melhor qualidade na recuperação dos
pacientes atendidos, sabemos que este período de pandemia os exames eletivos não
estão sendo disponibilizados pelo SISREG.
Neste contexto, estamos recebendo reclamações por parte de
diversos pacientes que os exames não existem perspectiva de serem realizados.
Por entender que não é justo que os pacientes fiquem
desamparados no seu diagnóstico clínico e consequentemente obtenham a garantia de
acesso ao tratamento médico, estou encaminhando este requerimento solicitando que
nos informe qual a perspectiva de colocar o referido aparelho em funcionamento, após
aprovação do Douto Plenário.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Aparecida do
Taboado - MS, 14 de junho de 2021.
MARCIO GARCIA GALDINO
VEREADOR

