ESTADO DA PARAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA
“CASA DE MANOEL DA SILVA”

18ª. LEGISLATURA

REQUERIMENTO Nº. 013/2017
Autor: Francisco dos Santos Júnior
Assunto:Solicita a implementação de dois médicos plantonistas no Hospital
Municipal de Areia.

Sr. Presidente:
Venho por meio dessa requer a V. Exa. na forma regimental após ouvido o
plenário, discutido e aprovado, que seja formulado apelo ao Chefe do Poder
Executivo Municipal, Senhor João Francisco Batista de Albuquerque, no sentido do
mesmo providenciar junto à Secretaria de Saúde a implementação de dois médicos
plantonistas no Hospital Municipal Dr. Hercílio Rodrigues em Areia
JUSTIFICAÇÃO:
Atualmente nosso Hospital funciona apenas com um médico plantonista para
atender toda a demanda da população quer seja em acidentes que envolvam a equipe do
SAMU, que hoje ainda é Unidade Básica, quer seja em acompanhamentos na
ambulância em casos de urgência das quais necessitam do deslocamento do médico com
o paciente até os hospitais de maior porte, quer seja em casos de urgência e emergência
que podem ser atendidos na cidade. Por ter que dar conta dos serviços emergenciais e
ainda clinicar o hospital necessita de dois médicos plantonistas para que quando ocorra
a ausência do mesmo na hora de um acompanhamento ou no caso de um imprevisto a
população não fique a perecer sem ter os serviços básicos de saúde de urgência e
emergência, comprometendo e pondo em risco muitas vezes por causa desse serviço à
vida e a saúde dos cidadãos areienses.
Por isso, desde já requeiro através desta Casa, e espero contar com o apoio dos
nobres colegas Edis neste pleito, e a sensibilidade do Sr. Prefeito.
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Sala das Sessões em 15 de agosto de 2017
_________________________________________________

Francisco dos Santos Júnior
Vereador
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