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Posto de Saúde da Linha Ouro Verde atinge
93% da obra concluída
Foto: Ascom/P-Gba

Guaraciaba
ara a arquiteta, Josiana De Maman “A previsão de conclusão da obra
é para o dia 09 de agosto,
faltando apenas a pintura e
instalação do imobiliário”
destaca.
Conforme o Secretário
de Saúde e Saneamento
Claudiomiro Maldaner “A
reinauguração do Posto
está prevista para o dia 30
de agosto às 17 horas. O
Posto voltará ao atendimento médico e odontoló-
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gico, além da distribuição
de medicamentos e realização de pequenos procedimentos” lembra.
O posto de saúde passa
por reformas desde inicio
do mês de julho, para adequações exigidas pela Vigilância Sanitária Estadual.
Essa unidade atende as
comunidades de Linha
Ouro Verde, Linha Laranjeira, Linha Mirim, Linha
São Vicente, Linha Vinte e
Quatro, Linha Welter, e parte da Linha Sanga Bonita.

Saúde inicia projeto para tratamento de obesidade
Projeto é uma parceria com a Unoesc e já conta com 30 participantes
Descanso
secretaria municipal
de saúde através do
departamento de ciências
biológicas e da saúde da
Unoesc realizou durante
este mês uma uma série de
exames envolvendo
jovens entre 18 e 30 anos.
De acordo com o professor de Farmácia e Biomedicina da universidade,
Eduardo Chielle, foram
realizados mais de 30 exames laboratoriais e o exame de IMC e bioimpedância.
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Participaram cerca de
30 pessoas. De acordo
com a secretária municipal de saúde, Sabrina Bitelo, o objetivo é avalizar
essa parcela da população
bem como oferecer suporte para casos de diﬁculdade com a obesidade.
A nutricionista da prefeitura municipal, Elizete
Daltoé vai coordenar a
sequencia dos trabalhos.
Segundo ela deverá ocorrer a formação de grupos
onde serão aplicados programas especíﬁcos com o

objetivo de melhorar a qua- pessoas.
lidade de vida destas
Foto: Mauro/Ascom/P-Des

Número de faltas para exames preocupa equipe de Saúde
São Miguel do Oeste
onforme levantamento da secretaria nos
meses de fevereiro a junho
deste ano 306 pessoas faltaram nas datas e horários
de exames agendados. A
ﬁla de espera em 13 especialidades se prolonga há
mais de dois anos e o objetivo da secretaria é agilizar

C

a realização dos exames,
atendendo usuários que
aguardam há muito tempo
as consultas.
O secretário da saúde
Airton Fávero, chama atenção da população para um
problema que se arrasta
desde o início deste ano: o
não comparecimento dos
pacientes nos exames.

“Esse não comparecimento prejudica o bom
andamento das atividades.
Considero importante que
se a pessoa não necessita
mais do serviço entre em
contato conosco para desmarcar, pois assim podemos encaminhar outra pessoa, a qual também está na
ﬁla de espera”, observa

Fávero.
O mês maio registrou o
maior número de faltantes, chegando a 70 pessoas.
Das especialidades a que
bate recorde em não comparecimento é Ortopedia,
totalizando 105 faltantes
até o mês de junho. Em
segundo lugar ﬁca Oftalmologia com 50 faltantes.

Secretaria da Saúde inicia atendimento com Ginecologista Obstétrico
Tunápolis
om o objetivo de
ampliar o atendimento na área da saúde da
mulher a prefeitura contratou o médico Ginecologista Rodrigo Soder.
De acordo com o Secretário Bruno Heberle, o obje-
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tivo da contratação do
ginecologista visa completar o ﬂuxo de atendimento
às mulheres do município.
“A secretaria dispõe gratuitamente e em número
suﬁciente para atender a
toda demanda dos exames
do preventivo do câncer

de colo do útero e da
mamograﬁa.
Caso algum desses exames indique alguma alteração, a paciente é consultada pelo médico da Unidade de Saúde e se persistir o agravo e o proﬁssional não conseguir a reso-

lução, a mulher é encaminhada ao ginecologista.
A princípio o proﬁssional atenderá no município
uma vez ao mês e, havendo uma demanda maior, o
número de dias poderá ser
ampliado.

