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“Outubro Rosa”

Secretaria de Saúde inicia a campanha
U
Ilustração

São José do Cedro
ma das organizadoras
da campanha, Charline Wartha, informa que as
ações de prevenção à saúde feminina vão acontecer
durante todo o mês de
outubro. Charline informa
que todo o setor de saúde
está preparado para o atendimento especial e reitera
a importância dessas medidas para estimular as
mulheres a cuidar de si
mesmas, facilitando o acesso a exames e a informações sobre doenças e prevenção.
Charline também
declara que as mulheres
estão cada vez mais preocupadas e precavidas com
sua saúde e a procura por
exames tem aumentado
cada vez mais o ano todo.
De acordo com o secretário municipal de Saúde,
Elandir Zanardi, o foco é o
exame preventivo. A perspectiva é de atender 400

mulheres com o exame neste mês de outubro, além de
atendimentos nutricionais, psicológicos, odontológicos, exames de mama,
ﬁsioterapeuta e assistência
social.
Ações
05 de outubro – No Dia
da Cidadania, a Unidade
Básica de Saúde realizará o
exame preventivo e o exame de mama, entre às 9 h e
às 16h, na Unidade Básica
Central de Saúde.
19 de outubro – Exame
Preventivo, Exame de
Mama, vacinação, orientações odontológicas, ﬁsioterapeuta, psicóloga, nutricionista e assistente social,
das às 7h30 e 13h30, na
Unidade Básica Central de
Saúde e na Unidade do Distrito de Padre Réus.
19 de outubro – Palestra com a ginecologista e
obstetrícia, Celina Polleto,
no Centro de Conveniência
dos Idosos.

Hospital Regional lembra a importância
da doação de órgãos
Hospital Regional Terezinha Gaio já realizou três captações de órgãos
São Miguel do Oeste
ara marcar o Dia Nacional de Doação de
Órgãos, comemorado na
sexta-feira, 27, o ministério da saúde lançou uma
nova campanha, com as
mensagens “Não deixe a
vida se apagar. Seja doador de órgãos. Fale com
sua família”. A campanha

P

tem o objetivo de sensibilizar e estimular a doação
de órgãos em todo país.
Hoje, no Brasil, para
ser doador de órgãos não é
necessária deixar nada
por escrito, conforme a
assistente social do Hospital Regional Terezinha
Gaio Basso, Nadia Dalavechia, basta comunicar a

família do desejo de doar.
Segundo o enfermeiro
do Hospital Regional e
coordenador da Comissão
Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos
para Transplante, Ezequiel Paixão, o Brasil é referência mundial no campo
dos transplantes. Confor-

me ele atualmente, 95%
das cirurgias no país são
realizadas no Sistema Único de Saúde (SUS). “No
Hospital Regional, que
atende 100% SUS, desde
que iniciamos os trabalhos de conscientização da
população, já realizamos
três captações para transplante”.

Gerência de Saúde de tem nova titular da pasta
São Miguel do Oeste
m ato publicado no
Diário Oﬁcial na sexta-feira (27), a biomédica,
Paula Corrêa, foi nomeada
como gerente de Saúde da
Secretaria de Desenvolvimento Regional.
O secretário Regional,
Volmir Giumbelli, lembra
que a gerente já estava atuando, antes mesmo de ser
nomeada. “Foi importante esse tempo para ela se
informar das ações desenvolvidas e o que já estava

E

em andamento”, declara.
A proﬁssional é Especialista em Citologia e Saúde Pública. Já trabalhou
por dois anos e meio como
diretora na Secretaria da
Saúde de São Miguel do
Oeste e também em laboratório por um ano. “Vamos dar sequencia ao trabalho já iniciado e melhorar no que pudermos para
atender cada vez mais e
melhor a população”, aﬁrma Paula.
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