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Senhor Presidente
Senhora e Senhores Vereadores,

C) G        m9D

ie .salltarem

c,\   l`\'rtlosl)

1 °  Secretário

!ndicamos à  Mesa, ouvide o P!enári® e cumpridas forma!idades  regimentais,

que  seja   enviado   um  ape!o   ao  Srs   NÉ"®   AGUIAR,   Prefeito   Munieipal   de
Santaffém,    ®   a    distinÊa    Seer®táFia    MuniSipalti©    Saúde,    nQ   sentido   de
pro€edimentG   virtual   de    inf®rmações   e   acolhimento   des   familiares   cíe    pessoas
internadas em  ra2ão  do  Novo  €oronaví"s  {COVID-19}  em  hSspitais  púb!icos,  privados
ou cle campanha situados nS Municipio de Santarém.

FUNDAMENTAÇÃ®

A presente indicaçãS tem p®r objetivS que seja determinado o estabelecimento
de  procedimento  virtual  para  o  envio  de  infürmações  e  acolhimentü  de fami!iares  de

pessoas  internadas  em  razão  do  Novo  C®ronaw'rus  (COVID-19)  em  hospitais  da  rede
pública,  privada  Su  de  campanha,  !oca!izados  no  Municipio  cle  Santarém  -  Estado  do
Pará.

Devemos ter uma  atenção especial  sobre o sofriment® humano  relaciQnado a
esta  pandemia,  pois  a  angustia  cie  não ter informações  sobre o  estado  de  saúde tem
consumido famiiiares daque!es que estão em  !eitos de hospitais por Coronavírus, onde
se sabe que não é possívei nenhuma visita presencia! ao paciente.

Gs  hospitais  públicos,  privados ©u  de €ampanha  ao  receberem  pacientes  que
sejam   internados  em   !eitos,   centrQs   de  tratÊmentS   intensivo   (CT!}   ou   unidade   de
tratamerito   intensiv®   (UTl)   c}evem,   obrigatoriamente,   preen€her   nQ   momento   da
entrada  no centrS médico fQrmulário que contenha dadüs de ao menos um fami!iar ou

pessoa  pró%ima para que  receba informações sebre o estad® e mudanças nos estados
de saúde do paciente.

No5 casos em que os pacientes sejam intemados incons€ier!tes ou  não saibam
informsr um  contato de famiiiar ou  pessoa  próxima,  deverá ser rea!izada a  busca ativa

por assistente socia! da unidade. Ao ser registrac}o nos hospitais da rede púb!ica, privada
ou de campanha o paciente deve receber uma Senha  pessoa!, que será  inseric!a  na sua
ficha e encaminhada ao contato indicado pelo pa€iente.

As informações devem ser enviadas todc}S oS dias, ao término de cada dia; com
a  atuaiização  sobre  o  estadü  de  saúde  dü  paciente,  principãlmente,  via  aplicativo  c!e
mensagem,  em  formato  de  áuciio;  possibiiitand®  a  recepçã®  dãs  comuni€ações  pQr

pessoas  que te5nham  dificuldade com  !eitura.  Em  caso  de  impQ5sibi!idade  dS envio  por
meio de aplicativo de mensagem, as mesmas c!evem ser enviadas por escrito, via e-mai!
ou outra forma de comunicação e!etrônica. Não sendo possível a comunicação via meio
e[etrôníco,amesmadeveserfe,tapürc¢ntatote[efon,±Lg#



Pe!o exposto, requeremos o apoio dos nobres pares na aprcwação c!a presente
indicação, visto que se reveste de grande reievância pafa sociec!ade.

Sa!a cías Sessões; em de j.unhQ de 2020,


