
PREFEITURA ASSINA NOVO CONVÊNIO COM A SANTA CASA PARA REALIZAÇÃO DE  3 MIL CIRURGIAS ELETIVAS

   

  

   O prefeito Airton Garcia e a secretária de Saúde, Jôra Porfírio, assinaram na tarde desta
segunda-feira (08/08), no Paço Municipal, o novo convênio referente ao contrato de cirurgias
eletivas com a Santa Casa de São Carlos.

  

    

  

   O termo prevê a realização de 3 mil cirurgias eletivas na Santa Casa, de pequeno e médio
portes. Foi incorporado ao novo convênio o repasse de R$ 3.100.000,00, em parcelas mensais
de R$ 250 mil, com recursos provenientes de emenda parlamentar no valor de R$ 1 milhão, R$
50 mil de emenda de comissão, R$ 1.900.000,00 de recursos do próprio município (fonte 01 já
previsto no orçamento desse ano) e R$ 150 mil que será empenhado no orçamento de 2023.

  

    

  

   Estão na fila das eletivas 7.515 pessoas. O acúmulo se deve ao fato de que os centros
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cirúrgicos por um ano e meio ficaram parados por causa da COVID-19, fazendo apenas
cirurgias de alta complexidade, de urgência ou emergência.

  

    

  

   “As cirurgias serão realizadas em sistema de mutirão na Santa Casa. A nossa previsão é de
que sejam realizadas de 250 a 290 procedimentos cirúrgicos por mês. Serão feitas cirurgias de
pequeno e médio portes entre elas de hérnia, de varizes e ortopédicas. Além disso, também
estamos encaminhando pacientes para hospitais da região. Recentemente 201 pacientes
foram atendidos no mutirão de cirurgias eletivas de catarata realizado no AME de Américo
Brasiliense. No último fim de semana mais 100 pessoas realizaram exames pré-cirúrgicos para
cirurgia de hérnia e colecistectomia (pedra na vesícula) também no AME de Américo
Brasiliense”, ressaltou a secretária de Saúde, Jôra Porfírio.

  

    

  

   “Com certeza esses recursos vão ajudar muitas pessoas que precisam de intervenção
cirúrgica de pequeno porte e que com a paralização destes procedimentos devido a pandemia,
esperam já faz tempo. Trabalhamos duro para fazer essa fila andar e não vamos parar por
aqui. Em nome da população venho publicamente agradecer os parlamentares que nos
ajudaram”, finalizou Airton Garcia.

  

    

  

   Por meio do Hospital Universitário (HU-UFSCar) já são realizadas s 100 cirurgias eletivas ao
mês. As cirurgias são de diferentes especialidades como de ginecologia, aparelhos
geniturinário, digestivo e circulatório, das vias aéreas superiores, da face, da cabeça e
pescoço, e de pele. São cirurgias em que o paciente opera e vai embora no mesmo dia ou, no
máximo, passa apenas um dia no hospital.
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   A regulação da fila de espera das cirurgias continua sendo realizada pela Secretaria
Municipal de Saúde. É importante que aquelas pessoas que aguardam pela convocação de
cirurgias eletivas das mais diversas especialidades e estão com o telefone desatualizado
entrem em contato com a própria SMS a fim de manter seu cadastro em dia, seja por meio do
telefone 3362-1350 ou presencialmente na avenida São Carlos, 947, no Centro.

  

    

  

   (08/08/2022)
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