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ATRAVÉS DA “SAÚDE JÁ!”, HOSPITAL
REGIONAL DR. JOSÉ DE SIMONE NETTO
TRAZ ALÍVIO PARA MAIS DE 3 MIL PESSOAS
Ação tem o objetivo de zerar filas de espera por atendimento em Ponta Porã e região

L

ançada no dia 16 de novembro, a
ação “Saúde Já!”, promovida pelo
Hospital Regional Dr. José de Simone
Netto, tem o objetivo de zerar as filas
de espera de mais de três mil pacientes,
dos municípios de Ponta Porã e região,
que há anos aguardavam atendimento
médico e cirurgias.
É o caso da dona de casa Rodineia
Souza Cervim, que finalmente conseguiu que a cirurgia que seus filhos gêmeos, Emanuel e Matheus, de apenas
um ano e 11 meses, precisavam, fosse
realizada. “Estávamos aguardando há
meses, mas não tinha vaga. Recebi a ligação de que poderia fazer as cirurgias
aqui no Hospital e estou aliviada, porque o Emanuel enxerga cada vez menos
e isso já está atrapalhando ele de se movimentar”, contou.
Foram contratados mais de 15 médicos de diferentes especialidades e também disponibilizadas duas carretas para
realização de exames de imagem e atendimento odontológico nas imediações
do Hospital. Até o final de novembro,
já haviam sido realizados 4.025 procedimentos, entre eles 596 consultas oftalmológicas, 160 ultrassonografias, 93
tomografias, 35 cirurgias gerais, e 2.931
consultas odontológicas. A expectativa
é realizar pelo menos mais 440 exames
de ultrassom, 439 tomografias, 87 cirurgias gerais e outros procedimentos até o
final de dezembro de 2016, data prevista para o término da ação.
Air Tania Ortiz Santana, de 50 anos,
conta que perdeu alguns dentes porque
não conseguiu ser atendida nos postos de saúde. “Meus dentes estão moles, procurei o posto tantas vezes, que
acabei desistindo e arrancando meus

dentes. É muito triste e doloroso. Agora com essa carreta, consegui um tratamento adequado para não perder o restante dos meus dentes, e vou aproveitar
para trazer meus filhos”, comemorou.
“O Hospital Regional de Ponta Porã,
através da sua nova gestão e com o
apoio do Governo do Estado, está trabalhando para oferecer à população
atendimento de qualidade e serviços
que antes não estavam disponíveis. Ao
assumir a administração do Hospital,
notamos que não existiam procedimentos de cirurgia eletiva, o que gerou filas
de espera. Apesar do excelente trabalho
feito pela Caravana da Saúde, resolvemos dar continuidade a este ‘mutirão’ e
lançamos esta ação para garantir assistência a quem ainda não tinha conseguido atendimento”, explicou o diretor do

Hospital, Silvério Cardoso.
Segundo Cardoso, a previsão é atender mais de três mil pacientes, encaminhados através da Central de Regulação.
“Queremos dar continuidade a estes
atendimentos dentro do Hospital após o
Saúde Já!, com implantação de endoscopia, continuidade das cirurgias eletivas, tomografia com laudo, serviço de
oftalmologia. Não vamos simplesmente
zerar uma fila e fazer com que os próximos pacientes tenham que aguardar um
novo mutirão. A ideia é causar o impacto de minimizar os procedimentos reprimidos e a partir daí trabalhar todas as
demandas que forem surgindo dentro
do Hospital como atividades corriqueiras. Queremos um Hospital Regional
que de fato funcione como um Hospital
Regional”, finalizou.

Já foram realizados mais de 2.900 procedimentos odontológicos

MELHORIAS E NOVAS INSTALAÇÕES
Novo refeitório garante mais qualidade na alimentação
O setor de cozinha passou a ser terceirizado, com serviço padronizado, onde serão elaboradas
dietas conforme especificações médicas e patológicas de cada paciente. Alimentação de qualidade para os pacientes e também para os funcionários do Hospital.

Hospital mais limpo
A limpeza do Hospital passou a seguir rígidos padrões de higiene, com rotinas e escalas eficientes e utilização de produtos certificados pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Contratação de novos médicos
Agora o Hospital Regional de Ponta Porã tem corpo clínico para atender a todas as especialidades necessárias.

Medicamentos em estoque
Compras de medicamentos e insumos com eficiência e agilidade para garantir que a população
tenha à disposição os medicamentos que necessita e estoque organizado.

Sistema de vigilância e monitoramento 24 horas
Foi montada equipe de vigilantes para atender a demanda do Hospital, além da instalação de
câmeras de monitoramento 24 horas, garantindo a segurança dos funcionários e dos pacientes.

Atendimento humanizado
Gestantes, por exemplo, tem recepção apropriada e são atendidas de acordo com a necessidade de cada uma, diretamente no setor de maternidade, de forma acolhedora e sem espera
pela equipe de médicos e enfermeiros obstetras.

Depoimentos
Vilson Lopes Bogarin, 39
anos, pedreiro. Está aguardando cirurgia no setor de
ortopedia: “Eu quebrei o pulso em um acidente doméstico em Antônio João. É muito
ruim ficar longe de casa, mas
sou bem atendido, a alimentação é boa, os quartos são
bem limpos e eu não tenho o
que reclamar do hospital”.

Ambrocio Riquelme, 58
anos, funileiro. Ficou internado quatro dias na clinica
médica. “Estou com problema no coração, e me recuperando bem. O quarto onde eu
fiquei é bem limpo e a comida
agora está bem melhor que
era antes, é gostosa, nem parece que é comida de Hospital. Fui muito bem atendido”.

Rosângela Quadros, 33
anos, vendedora. Está com
inflamação no joelho e precisou de medicamentos e
de exames laboratoriais. “Vi
muitas melhorias no Hospital.
Consegui fazer os exames que
o médico pediu e encontrei na
farmácia todos os remédios
que eu preciso tomar, como
anti-inflamatórios”.

Luis Alvaro Arguello Bedoch,
25 anos. Precisou de uma cirurgia na perna por conta de
acidente de moto. “Fui operado em pouco tempo. Fiquei
internado 10 dias e estou satisfeito com tudo, porque esse
Hospital era sujo e a gente era
muito mal atendimento. Ainda
bem que melhorou e vai melhorar mais”.

Vilson Lopes Bogarin
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HOSPITAL REGIONAL DE PONTA PORÃ INAUGURA
UTI COM 10 LEITOS
Nova estrutura para atender a população

O

Hospital Regional de Ponta Porã
agora vai contar com Unidade
de Terapia Intensiva Adulta. A UTI será
reinaugurada com capacidade para 10
leitos, sendo um leito de isolamento,
entrada própria para visitantes e entrada de pacientes pós-cirurgia. Além
disso, foram instalados novos e modernos equipamentos, como camas

elétricas, monitores multiparamétricos
e aspiradores portáteis, além de equipe multiprofissional capacitada. Os pacientes também serão monitorados por
uma central de motorização em todos
os leitos.
As mais de 90 mil pessoas residentes
em Ponta Porã, além da população das
cidades vizinhas atendidas no Hospi-

tal, serão beneficiadas com a UTI, que
permitirá o atendimento dos pacientes
graves com agilidade, eficiência, diminuição da demanda de transferência
para cidades maiores, como Dourados
e Campo Grande, e consequentemente redução da mortalidade. O próximo
passo será ampliar a capacidade da UTI
para mais 10 leitos.

Ao todo são 10 leitos de UTI

UTI conta com equipamentos modernos
e equipe multiprofissional

Unidade vai beneficiar população
de Ponta Porã e Região

HOSPITAL REGIONAL AGORA REALIZA
CIRURGIAS ELETIVAS
Cirurgias que não eram emergenciais não estavam sendo realizadas no Hospital Regional
de Ponta Porã

N

E

anci Surma, 55 anos, moradora do Assentamento
Itamarati. Estava a espera de
uma cirurgia eletiva há mais
de nove meses. “Eu tenho
hérnia no umbigo, tentei fazer a cirurgia outras vezes
mas não conseguia vaga, isso
quando não era maltratada
pelo médico. Depois de meses eu vou fazer a minha tão
esperada cirurgia e vou voltar
a trabalhar. Estou muito feliz
e agradecida”.

Nanci Surma

Elizabeth Duarte de Souza

lizabeth Duarte de Souza,
54 anos, agricultora. “Durante dois anos eu vim várias
vezes no Hospital Regional e
sempre voltava para casa sem
uma solução. Eu tenho pedra
na vesícula, sentia muitas dores, mas nunca tinha vaga e
nem remédios no hospital.
Me sinto feliz por conseguir
realizar a cirurgia, porque vai
solucionar meu problema,
mas eu to estou ainda mais
feliz, porque estou sendo tratada com dignidade”.

SAÚDE JÁ EM NÚMEROS
Atendimentos entre 16 e 30 de novembro de 2016
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Laqueadura
Cirurgia geral
Exames
Endoscopia
Tomografia
Ultrassom
Procedimentos oftalmológicos
Procedimentos odontológicos

Depoimentos

R

Raquel Oliveira Silva

aquel Oliveira Silva, 61
anos, aposentada. “Estou
na fila há mais de um ano.
Essa carreta é uma benção,
porque se não fosse essa
ação, Saúde Já!, eu não conseguiria fazer o exame e não
sei quanto tempo eu ainda
teria que continuar sentido
dor por causa da úlcera. Estou muito feliz por finalmente fazer a endoscopia que
tanto preciso”.

R

Renata de Abreu

enata de Abreu, 31 anos,
acadêmica. “Eu cheguei
bem cedo, por volta das
5h30, consegui uma ficha
e fui muito bem atendida.
Quero parabenizar o Hospital
Regional por esta ação, em
especial pela dentista Marriba, que me atendeu. Precisava de restauração e limpeza, e estou muito satisfeita
e surpresa pela qualidade e
agilidade”.

COMO ERA E COMO ESTÁ
ANTES

O Hospital Regional de Ponta Porã está sendo todo reestruturado e reformado.
Confira algumas fotos de antes e de agora, durante as reformas

Despensa com prateleiras enferrujadas
e alimentos mal armazenados

Área externa usada como depósito de entulhos

Paredes ganharam impermeabilizações
e novas pinturas

Cozinha totalmente reformada e dentro
dos padrões de higiene e qualidade

Estrutura externa foi totalmente reformada

DEPOIS

Paredes com infiltrações e descascadas
nos corredores

EXPEDIENTE
HOSPITAL REGIONAL DR. JOSÉ DE SIMONE NETTO Diretor Geral: Franco Monteiro Xavier Diretora Técnica: Patrícia Caetano Diretor Clínico: Dr. Nilo
José Leal INSTITUTO GERIR Presidente: Eduardo Reche de Souza Superintendente Executivo: Edsamuel Araújo Superintendente Técnico: José Mário
Meira Teles Coordenador Regional: Dr. Nasser Tannus Telefone: 62 3095-2793 www.gerir.org.br
Jornalista responsável: Larissa Almeida (MTE 1027/MS)

