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Sistema de agendamento de consultas
será implantado no município
O
São Miguel do Oeste
s servidores públicos
que atuam na Secretaria de Saúde participam
na quinta-feira, dia 12, da
capacitação e apresentação de protocolos, especialmente o de acolhimento.
O prefeito João Valar e
o secretário Airton Fávero
destacaram a importância
do treinamento e a atenção que deve ser dada a
toda população no atendimento diário.
O evento reuniu os pro-

ﬁssionais das unidades de
Estratégias de Saúde da
Família - ESF, posto de
vacinas, posto de atendimento central e UPA 24h.
Conforme o secretário
o objetivo do protocolo é
qualiﬁcar o atendimento
ao usuário e adequar a
organização da ESF. A iniciativa também serve de
referencia de conduta
para os proﬁssionais
envolvidos.
Na reunião, a comissão
responsável pela elabora-

ção dos protocolos marcou presença, sendo que
os detalhes foram expostos pela enfermeira do controle, avaliação e auditoria, Cinara Saggioratto, e a
coordenadora das Estratégias de Saúde da Família, Danielle Nardi.
Conforme Cinara o protocolo visa atender os
usuários sem tempo real,
ou seja, com agendamento
de data e hora marcada,
evitando assim ﬁlas e esperas desnecessárias.

Agendamento
As consultas nas unidades de saúde serão agendadas a partir da implantação do protocolo de acolhimento, sendo 10 agendadas e 04 de emergência
para o médico clínico, nos
dois turnos. Já para consultas com ginecologista
serão 06 agendadas e 04
de emergências, também
nos dois turnos. No atendimento odontológico
serão 07 agendamentos e
01 emergência.

Panﬂetagem evidencia Dia de Combate à Exploração
Sexual Infanto-Juvenil
São Miguel do Oeste
município vai integrar as ações estaduais que serão realizadas na
próxima terça-feira, dia 24,
referente ao Dia Estadual
de Combate à Violência e à
Exploração Sexual Infanto-Juvenil. A Secretaria de

O

Ação Social, Conselho Tutelar e Creas – Centro de
Referencia Especializado
de Assistência Social preparam atividades especiais
no centro da cidade.
Durante a manhã e tarde da próxima terça os proﬁssionais que atuam no

Conselho Tutelar e no
CREAS realizam panﬂetagem e adesivação de veículos no calçadão da cidade.
O propósito é chamar a
atenção das pessoas e combater a violência e exploração sexual infanto-juvenil.
Conforme informações

do Conselho Tutelar, a iniciativa visa alertar a sociedade para os males, presentes diariamente em muitos lares do Estado, e reforçar a importância de informar os órgãos competentes, denunciando os casos
de violência.

Saúde promove palestra contra a dengue
São José do Cedro
a tarde de quartafeira, dia 9, o grupo
Cedro Mais Ativo, organizado por Francyely Casagranda e Letícia Priori, realizou uma palestra sobre a
prevenção da dengue, no
Centro de Idosos e contou
com a presença de alunos
da rede municipal, grupos
de idosos, agentes de saúde, vigilantes sanitários e
grupos de coletores de
lixo.
A palestrante foi a coor-

N

denadora regional da dengue, Margot Pires. Ela
explicou sobre como se dá
a proliferação do mosquito e sobre a importância
da prevenção da doença.
De acordo com ela, a dengue é um dos principais
problemas de saúde pública no mundo. “Estima-se
que haja de 50 a 100
milhões de casos de dengue por ano. Destes, 550
mil necessitam ser hospitalizados para tratamento
e cerca de 20 mil dos paci-

entes morrem”, informou
Margot.
O sul, segundo a palestrante, ainda é a região brasileira com menor incidência de focos do mosquito transmissor da doença. Ela reiterou aos participantes sobre a importância da prevenção,
sobretudo a partir de agora, com a elevação das temperaturas, clima ideal
para o desenvolvimento
do mosquito.

Cedro Mais Ativo
O grupo organiza
palestras mensais com a
participação de diferentes
proﬁssionais, abordando
vários temas ligados à saúde pública e prevenção.
Uma enquete com a população deﬁneo tema que
será abordado em cada
mês. São sete grupos no
município: Padre Réus,
Mariﬂor, São Domingos,
Santa Terezinha, Bairro
Isol, Bairro São Cristóvão
e Centro.

