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Hemosc realiza coleta de sangue
em cerca de 80 doadores
Município conta com um cadastro de aproximadamente 180 doadores ativos
Guaraciaba
a terça feira, 15 de
outubro, o Hemosc
realizou a coleta externa
de sangue. Foram 110 doadores agendados resultando dessa forma em 78
bolsas de sangue coletadas.
Por inúmeras razões,
sempre há quem necessite
receber doação de sangue,
e os estoques nos Hemocentros precisam sempre
ser repostos e aumenta-
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dos.
Para Daiane Dorigon,
coordenadora do Posto de
Saúde, "Sabemos que regularmente os Hemocentros
precisam regularizar e
aumentar os estoques de
sangue, essa reposição só
é gerada graças às doações, "lembra.
O município conta hoje
com mais de 180 doadores, "Nosso município conta com um número considerável de doadores, por

isso a secretaria manteve
contato com o Hemosc e
essas pessoas, e hoje eles
estão aqui realizando a
coleta", destaca.
A cada três meses a
secretaria disponibiliza
transporte e cerca de 15
pessoas vão à Chapecó
para realizar a doação;
mas uma vez ao ano o
Hemosc se desloca ao
município para realizar
essa coleta, segundo a
coordenadora, isso facilita

a doação, pois às vezes os
doadores não podem se
deslocar até Chapecó na
data marcada, assim cada
um pode agendar o
melhor horário para realizar a coleta.
A coordenadora também agradece os doadores
de sangue de Barra Bonita
que realizaram a doação
em Guaraciaba.
O sangue mais procurado é o O-, por ser doador
universal.

Postos de saúdes recebem ampliação
Foto: Ascom/P-SJC

Investimentos são no interior e ampliação do posto central
trapartida do município. O também recebeu investi- peuta a cada quinzena.
São José do Cedro
Farmácia Básica
onforme o secretário novo posto de saúde terá mento da Secretaria de
Zanardi comenta tammunicipal de Saúde, uma área de 152m². De Saúde, e está sendo ampliElandir Zanardi, as Unida- acordo com Zanardi, a ada. A unidade terá um bém sobre a obra de amplides Básica de Saúde do perspectiva é atender de consultório médico, sala ação da Farmácia Básica
interior estão recebendo 20 a 30 pacientes diaria- de reunião, sala para da Unidade Central de Saúi n v e s t i m e n t o s p a r a mente, com um médico, enfermagem,sala de este- de. A obra foi iniciada em
melhor atender a popula- um dentista, um auxiliar rilização, cozinha e banhe- setembro e deve ser ﬁnalição. O Posto de Saúde Cen- de dentista, um enfermei- iros, com estimativa de zada até dezembro deste
tral também está sendo ro, um técnico em enfer- atender de 40 a 50 pacien- ano. O secretário salienta
ampliado e a Secretaria ain- magem e atendimentos tes por dia.O investimento que, com a nova estrutura
da está adquirindo auto- quinzenais com psicólogo foi de R$ 107 mil oriundos com um espaço quase duas
do Governo Federal e vezes maior do que a antimóveis para melhorar o e ﬁsioterapeuta.
Zanardi ressalta que, Municipal. As obras foram ga, haverá mais espaço
trabalho.
Uma UBS (Unidade atualmente, a comunidade iniciadas em setembro e a para armazenamento de
Básica de Saúde)está sen- do distrito de Mariﬂor previsão de conclusão da medicamentos e mais guido construída no distrito precisa se deslocar para o UBS Padre Réus é para chês para que seja possível
de Mariﬂor, com previsão distrito de Padre Réus abril do próximo ano. O agilizar o atendimento. A
de conclusão para novem- para receber atendimento atendimento será similar nova farmácia básica terá
bro deste ano. O investi- de saúde, por isso a cons- ao de Mariﬂor, com um 80 m² e recebeu um invesmento foi de R$ 180 mil, trução da unidade é tão médico, um dentista, auxi- timento de R$ 76,5 mil,
liar de dentista, enfermei- oriundo do Governo Fedesendo R$ 100 mil oriundos importante.
ro, técnico em enferma- ral com contrapartida do
Padre Réus
de recursos do Governo
A UBS de Padre Réus gem e psicólogo e ﬁsiotera- município de 3 a 4%.
Federal e R$ 80 mil de con-
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