INDICAÇÃO Nº 33/2019
AUTOR: VEREADOR PASTOR RONALDO NÉRIS DE JESUS
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 Robson Samara Rodrigues de Almeida, Prefeito
Municipal, com cópia ao Senhor Márcio Garcia Galdino, Secretário Municipal de Saúde
solicitando a viabilização da realização de exames, cirurgias eletivas e o agendamento de
retorno em tempo hábil para todos os pacientes que recebem assistência em nosso
Município. Indica ainda, a informatização e integração do sistema de saúde pública.
JUSTIFICATIVA
Nunca houve tempo em que a saúde pública fosse tão
criticada como nos dias atuais. Existe reclamação em todos os tipos de atendimento prestados,
como morosidade nas consultas, muito tempo de espera para uma cirurgia eletiva, dificuldade
para a realização de exames, e para os casos de transferências dificilmente se consegue uma
vaga com a urgência necessária.
Tudo isso tem deixado nossa população preocupada, pois o
que temos assistido são vidas sendo ceifadas, por falta da devida assistência médica.
Entendemos que esta situação deve ser mudada o quanto antes, haja vista que estamos tratando
de vidas.
Dentre os casos de maior seriedade queremos citar o
paciente Aparecido Alves Fleury, cuja situação já se encontra no Ministério Público, em razão
de que o mesmo passou por consultas com vascular, entretanto, em razão da demora no
agendamento dos retornos os exames solicitados (doppler) venciam antes da consulta, o que não
permite dar início ao tratamento. O paciente já perdeu parte da perna esquerda e a perna direita
está atrofiada.
Existe também o caso da paciente Onília Silvéria de Lima,
cujo problema urológico é grave, carecendo de cirurgia e devido a morosidade da realização de
exames e encaminhamentos a situação está se complicando. Outra paciente que requer urgência
nos procedimentos é Poliana de Carvalho Luz, cuja documentação segue em anexo. Por fim,
citamos o jovem paciente Pedro Henrique da Silva Nogueira, que apresenta sérios problemas de
saúde e que conta com pedidos de exames desde 2017, sem a total realização.
Como se vê são questões sérias e urgentes, que precisam
ser tratadas com mais propriedade, de modo que a população mais carente seja mais bem
assistida, conforme direitos garantidos na Constituição Federal. Não podemos deixar de citar a
necessidade de informatização e integração do sistema de saúde pública, justamente para
agilizar as necessidades verificadas no dia a dia.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Aparecida do
Taboado - MS, 25 de março de 2019.
Pr. RONALDO NÉRIS DE JESUS
VEREADOR

