Posto de Saúde de Sarandi é fechado por falta de higiêne
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O Posto de Saúde Bela Vista I em Sarandi, está temporariamente paralisado por falta de
condições mínimas de higiene em virtude de haver decorrido mais de uma semana sem a
prestação do serviço de Auxiliar Gerais para a manutenção e conserva daquele ambiente
ambulatorial e pré-hospitalar da atenção primária.
Nisto foi apresentado denúncia ao Conselho de Saúde do qual se deslocou a localidade para
aferição da realidade problematizada, onde as fotografias foram coletadas e solicitadas
medidas urgentes que sejam tomadas para sanificação da situação apresentada.
Neste sentido, a equipe de funcionários do Posto achou prudente a “paralisação” do
funcionamento dos atendimentos desenvolvidos naquela UBS até a normalização e assepsia
completa daquela unidade. Onde por volta das 08h50 se apresentou uma Auxiliar de Serviços
Gerais visando normalizar a situação caótica.
Todavia, para atender as mais de 8 UBS, o município conta apenas com 3 Auxiliares, onde só
cada uma delas, em caráter de exemplo, numa área útil, o Posto do Bela Vista ter mais de 200
metros quadrados.
Neste contexto, fica humanamente difícil atender com qualidade algo que tenha estas
dimensões, e por se tratar de um serviço diário e de atendimento continuado, em média neste
P.S. são atendidos mais de 300 pessoas por dia.
Portanto, entre as medidas discutidas para minimizar a situação foi articulado com o
representante da Câmara Municipal no local, o vereador Nelson Lima, em apresentar um
requerimento solicitando a formação de uma Comissão Mista ( Comissão de Saúde da
Câmara, Conselho de Saúde, Secretaria de Saúde e Líderes Comunitários nos Bairros) para
estabelecer uma “Agenda de Visita” às UBS ou Rede de Atenção Básica de Sarandi, visando
evitar situações extremas como a relatada . (inf Allan Marcio)
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