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NÃO DEIXEM A SANTA CASA FECHAR AS PORTAS
O Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará
(CREMEC), junto com o Sindicato dos Médicos do Ceará, promoveram
reunião na plenária do CREMEC, na última segunda-feira, com os médicos
cirurgiões da Santa Casa, com a participação do Provedor e demais
componentes do corpo diretivo daquele nosocômio, bem como de
representante da Secretaria Municipal de Saúde, para discutir a paralisação
dos cirurgiões (no período de 18 a 20/04/2018) e a situação pré-falimentar da
instituição.
Conforme o informado pela direção da Santa Casa, há um contrato
entre a instituição e a Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF), com valor
não reajustado desde 2012, o que faz com que a cota destinada aos
procedimentos cirúrgicos para o mês se esgote em torno do dia 10, ficando o
restante do mês sem cirurgias, a despeito de uma fila de espera de mais de
2.000 pacientes. Alie-se a isso uma dívida da PMF para com a Santa Casa em
torno de 8 milhões de reais e o atraso no pagamento dos médicos, pelos
procedimentos realizados, em torno de 4 a 5 meses.
Pela importância da Santa Casa para o sistema de saúde de Fortaleza e
do Estado do Ceará, ao longo dos seus 157 anos de existência, com
assistência médica direcionada à população mais carente, além de ser campo
de ensino para estudantes de Medicina e centro formador de especialistas,
conclamamos os médicos e a população em geral a lutar pela causa, bem
como apelamos para os gestores maiores da saúde estadual e municipal, no
sentido de priorizar a alocação dos recursos necessários à continuidade dos
serviços assistenciais da Santa Casa, indispensáveis para a população
cearense.
VAMOS UNIR FORÇAS PARA NÃO DEIXAR A SANTA CASA
FECHAR AS PORTAS.
Fortaleza, 21 de abril de 2018.
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