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SAÚDE

SAÚDE REALIZA REUNIÃO COM ENFERMEIROS DA
REDE MUNICIPAL.
DURANTE A REUNIÃO FORAM ESCLARECIDAS DÚVIDAS E TAMBÉM OUVIDAS PROPOSTAS.
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Na tarde de quinta-feira (26), a secretária de saúde Juliana Miranda, juntamente com o prefeito
Marcos Luiz Jauhar, realizaram uma reunião que contou com a presença da maioria dos
enfermeiros da rede municipal. A conversa teve intuito de conhecer melhor a rotina dos
enfermeiros e juntos criar estratégias para melhorar os atendimentos nos ESFs com uso de
aparatos tecnológicos, assim aperfeiçoando o trabalho de toda equipe, médicos, enfermeiros,
dentistas e agentes de saúde.
Para iniciar a reunião, foi elencado o reconhecimento dos enfermeiros pela dedicação
incansável na campanha de imunização que vem ocorrendo no município desde o início do
ano e, por isso, foram parabenizados e receberam os agradecimentos do prefeito e da secretária
de saúde.
O prefeito Jauhar mencionou a importância do serviço prestado pelos profissionais da saúde e
pediu para que seja dada a devida atenção a todos que procurem as unidades de saúde, "olhem
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para essas pessoas como se fosse um familiar seu, resolvam o problema dele, se não der para ser
resolvido na unidade em questão, transfira essa pessoa para onde ela possa ser atendida".
Para que as melhorias no atendimento possam ser feitas, alguns pontos foram levantados e
discutidos, tais como melhorias no atendimento de atenção primária, a instrução sobre a
utilização de ferramentas de gestão, melhorias no atendimento a questões de saúde mental e
também melhorias na regulação que abrange médicos, enfermeiros, agentes de saúde e
pacientes.
Os profissionais presentes relataram algumas dificuldades presentes no dia a dia de trabalho e
fizeram sugestões de algumas melhorias que precisam ser feitas para que os atendimentos sejam
mais eficazes.
O prefeito Jauhar mencionou a importância do serviço prestado pelos profissionais da saúde e
pediu para que seja dada a devida atenção a todos que procurem as unidades de saúde, "olhem
para essas pessoas como se fosse um familiar seu, resolvam o problema dele, se não der para ser
resolvido na unidade em questão, transfira essa pessoa para onde ela possa ser atendida".
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