
SANTA CASA SE CONSOLIDA COMO HOSPITAL ESTRUTURANTE E ESTÁ ENTRE AS 12 MELHORES DO ESTADO

   

O secretário Municipal de Saúde, Ricardo Innecco Castro, acompanhado do diretor de
Regulação, Controle e Avaliação da Secretaria Municipal de Sáude, Wander Roberto Bonelli,
do superintendente da Santa Casa, Gilberto Brina e do diretor técnico da Santa Casa, Afonso
Pannacci, participou na manhã desta segunda-feira (13), no auditório Luiz Musolino da sede da
Secretaria Estadual da Saúde, em São Paulo, da reunião que consolidou a Santa Casa como
“Hospital Estruturante”. A partir de agora a instituição passa a ser referência regional em
atendimentos de alta e média complexidade.

  

    

  

   A reunião foi ministrada pelo secretário de Estado da Saúde, Wilson Pollara. Durante o
encontro ele salientou que a Santa Casa de São Carlos está entre as 12 melhores do Estado e
explicou para diretores regionais de saúde, secretários municipais e representantes das Santas
Casas selecionadas, como funciona um Hospital Estruturante, conceitos do programa,
organização, repasse de recursos, planejamento, regulação hospitalar e legislação.

  

    

  

   Para o secretário de Estado da Saúde, a primeira reunião foi acima das expectativas. “A
Santa Casa de São Carlos tem um papel muito importante, pela qualidade e excelência de
atendimento, de tal forma que contamos com ela para prestar um bom atendimento na região.
Fiquei contente com a aceitação do programa e vamos atender de forma simples, ou complexa,
com objetividade e agilidade. Não queremos ver uma pessoa precisando de internação e ter
um leito ocupado por um doente que não precisava estar lá. Então, vamos simplesmente
colocar estratégia no atendimento do Estado todo”, afirmou o secretário Pollara.
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   O programa Hospital Estruturante possibilita que a Santa Casa tenha um aumento de
repasse do Governo Estadual, da ordem de R$ 1,2 milhão por mês. As santas casas e
hospitais filantrópicos respondem por metade dos atendimentos realizados aos pacientes do
SUS, em todo o Estado. A mudança possibilita a inclusão de procedimentos de alta e média
complexidade, como cirurgias cardíacas, neurocirurgias, cirurgias ortopédicas de alta
complexidade e oncologia, não só para São Carlos, mas para toda a região.

  

    

  

   Segundo o superintendente da Santa Casa, Gilberto Brina, cada diretoria regional de saúde
recebeu o programa. “É uma vitória do prefeito Paulo Altomani. Quando soubemos que
Araraquara era Estruturante e São Carlos não, procuramos o prefeito e informamos que
gostaríamos de participar do programa. O Altomani abraçou nossa solicitação, se movimentou
politicamente e marcou uma reunião com o secretário Pollara. Graças a isso recebemos esse
benefício para São Carlos, com méritos para o prefeito”, disse.

  

    

  

   Brina também explicou que a Santa Casa recebe da prefeitura um teto mensal de 1,3 milhão,
e que a verba complementar do programa, junto com outras formas de trabalho, vai suprir o
prejuízo mensal causado pelo SUS, que gira em torno de 1,4 milhão.

  

    

  

   Com a implantação do programa Hospital Estruturante, a Santa Casa de São Carlos passa a
atender pacientes também dos municípios de Porto Ferreira, Descalvado, Dourado, Ribeirão
Bonito e Ibaté. Segundo o secretário Municipal de Saúde, Ricardo Innecco Castro, as cidades
envolvidas farão parte de um sistema eletrônico de consulta e internação. “Hospital
Estruturante é fantástico, não permite faltar leitos, pois trabalha com um sistema integrado, que
possibilita o atendimento certo a cada paciente, conforme o grau de gravidade ou
especialidade. Tanto poderemos atender na Santa Casa um paciente de qualquer cidade da
região, como ter um cidadão sãocarlense sendo atendido em Porto Ferreira, numa determinada
especialidade”, disse Ricardo Innecco.
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   Uma nova reunião será agendada para a primeira quinzena de fevereiro. Nela os secretários
municipais da região, diretores regionais de saúde e representantes das Santas Casas,
deverão estar na sede da Secretaria Estadual da Saúde, em São Paulo, para acertar questões
burocráticas. O secretário Wilson Pollara, afirmou que depois de apresentados os trabalhos, o
governador Geraldo Alckmin assinará o convênio pessoalmente na Santa Casa de São Carlos,
assim como nas demais cidades contempladas.
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