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Prefeitura vai duplicar vagas de
hemodiálise no Regional
Com autorização do Estado, capacidade de atendimento de
diálise no hospital vai saltar de 210 para mais de 400 usuários;
hoje, mais de 90 pessoas estão na fila de espera
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Paciente renal crônica há cerca de três meses, Maria Elia Costa de

Sem uma vaga fixa para fazer diálise, Maria Elia teve que ser internada no Hospital Regional

VEJA TAMBÉM

 Hemodiálise no Regional (http://www.otempo.com.br/infogr%C3%A1ficos/hemodi
%C3%A1lise-no-regional-1.1433896)

Mais (ultimas)
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Oliveira, 66, teve a rotina
de vida transformada de
uma hora para outra. No
caso dela, o sofrimento de
passar quatro horas por
dia, três vezes por
semana, ligada a uma
máquina de diálise não
bastou. Como não
conseguiu uma vaga fixa
para fazer hemodiálise em
uma das unidades do
Sistema Único de Saúde
do Estado, a solução encontrada para garantir seu tratamento foi
interná-la em um leito do Hospital Regional. Assim, há cerca de dois
meses, a unidade passou a ser a sua segunda casa.

“Enquanto estou internada, além de tomar a vaga de alguém em um
leito, corro o risco de pegar uma infecção. Apesar de eu estar me
sentindo bem, tenho que ficar aqui para garantir minhas sessões de
diálise. Mas essa é uma situação muito difícil, pois há meses não vou
para a minha casa”, reclamou a aposentada.

O sofrimento de dona Maria Elia é partilhado por centenas de outros
pacientes renais. Atualmente, de acordo com a Secretaria Municipal
de Saúde, 80 pacientes aguardam uma vaga fixa, 14 estão internados
para fazer a diálise e outros  90 têm que ir para outros municípios
para realizar o tratamento.

Entretanto, um anúncio feito pelo prefeito Vittorio Medioli (PHS)
em sua rede social na última terça-feira (7) pode mudar esse “vazio
assistencial”, como é chamado pela Secretaria de Estado de Saúde
(SES).

Segundo o prefeito, após negociação da prefeitura com o governo do
Estado, foi concedido, no último dia 2, o credenciamento para a
abertura de vagas de hemodiálise no Regional. Com isso, Betim
passará a receber recursos do Ministério da Saúde para arcar com as
despesas de manutenção do tratamento desses novos leitos e poderá,
assim, duplicar de 210 para mais de 400 o número de pacientes de
diálise. A expectativa do atual governo é que a ampliação do setor
ocorra ainda neste ano.

“Nós tivemos a felicidade de concluir a negociação para aumentar o
atendimento de hemodiálise no Hospital Regional. Hoje, a nossa
capacidade é de 210 pacientes, mas será ampliada para 420.
Também tomaremos um conjunto de medidas que possibilitará a
melhoria da qualidade do atendimento para quem sofre de
insuficiência renal”, disse.

Para Valdemar Batista de Freitas, 53, presidente da Associação dos
Pacientes Renais, Doadores e Transplantados de Betim, e paciente
da hemodiálise há 35 anos, a ampliação do número de vagas vai
resultar em mais comodidade e segurança. “Dentre os pacientes que
dependem de hemodiálise, há muitos idosos, cadeirantes e
deficientes visuais. Espero que o novo salão ofereça o serviço com a
mesma qualidade do atual”, disse.
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De acordo com o secretário municipal de Saúde, Guilherme
Carvalho, o repasse desse recurso será aplicado na manutenção de
todo o serviço, como pagamento de mão de obra, insumos,
medicamentos e equipamentos. “Já temos o espaço, construído no
governo da ex-prefeita Maria do Carmo Lara, mas que, desde então,
nunca foi utilizado. Agora, com o credenciamento, poderemos enfim
ampliar a assistência oferecida no município”, disse.

A escolha dos pacientes que vão ocupar essas vagas será feita da
forma mais transparente possível, afirmou o secretário. “Hoje, existe
uma lista de espera baseada em critérios clínicos e que é
acompanhada pelo Ministério Público, para evitar que algum
paciente seja passado na frente”.

Outras melhorias

Segundo o secretário municipal de Saúde, Guilherme Carvalho, além
de aumentar as vagas de diálise no Hospital Regional, absorvendo a
demanda reprimida da região, o credenciamento do Estado ao
município vai proporcionar outra série de melhorias na linha de
cuidados do setor.

“Poderemos ampliar o ambulatório, aumentando o número de
consultas especializadas em nefrologia. Também poderemos agilizar
a colocação das fístulas (arteriovenosas no lugar dos cateteres no
pescoço) nos pacientes e garantir em 100% o leito de retaguarda.
Assim, se houver a piora do quadro de saúde do paciente, o mesmo
terá um leito de tratamento garantido”, explicou.
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TRÂNSITO

10/02/2017 15:55
Trânsito pesado na Av. Antônio
Carlos, do Viaduto São
Francisco até a Barragem da
Pampulha, neste sentido.

10/02/2017 15:54
Trânsito carregado na Av. do
Contorno, entre as avenidas
Raja Gabaglia e Nossa Senhora
do Carmo, sentido Savassi.

10/02/2017 15:39
Tráfego carregado no Anel
Rodov iário, do Engenho
Nogueira ao Aeroporto Carlos
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Prates, sentido Rio. Mais cedo,
houve um acidente no trecho.
Via já foi liberada.
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