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ATA CM-DEZEMBRO DE 2015

Aos quinze dias do mês de dezembro o de dois mil e quinze, às dezenove horas e vinte
minutos no Espaço Pedagógico de Jaú, situado na rua Quintino Bocaiúva nº 532, teve
início a reunião do Conselho Municipal de Saúde de Jaú, com leitura da ata da reunião
anterior e depois de aprovada, assinada pelos presentes. A reunião iniciou com a
colocação pela conselheira Edna Alves apresentando os informes gerais sobre o
calendário das reuniões do ano de 2016, ficando acordado que as reuniões permanecem
a ultima terça feira de cada mês. A seguir equipe coordenadora do SAMU Vivian Testa,
Altair A.J Paes e Cristiane Pontes Ribeiro apresentaram as estatísticas de transporte do
SAMU para os hospitais HAC e Santa Casa. Dr Jayme relata que alguns pacientes não
apresentam sintomas relacionados a doença oncológica, e a família não informa ao
SAMU que o paciente faz tratamento no HAC, sendo encaminhado a Santa Casa.
Somente após avaliação médica, a equipe da Santa Casa entra em contato com o HAC
para acertar a transferência desse paciente. Equipe do SAMU solicitou uma reunião entre
HAC,Santa Casa e SAMU para elaboração de protocolo. Regiane explicou que será
discutido protocolo com a equipe do HAC sobre as transferências desses pacientes.
Dr.Paulo Matar comentou que tudo ficará acertado entre os hospitais. Quanto aos
pacientes psiquiátricos a Santa Casa informou que não tem estrutura para internar esses
pacientes, às vezes necessita da atuação do Serviço de segurança para controle desses
pacientes pelo comportamento apresentado. Informaram ter condições em prestar os
primeiros atendimentos e encaminhar para hospital especializado, no maximo em duas
horas A conselheira Melina comentou que o Hospital Tereza Perlatti não é porta aberta
para receber esses pacientes de acordo com a Portaria Portaria MS N. 251/GM de 31 de
janeiro de 2002. O hospital deve articular-se com a rede comunitária de saúde mental,
estando a porta-de-entrada do sistema de internação situada no serviço territorial de
referência para o hospital. Essa Portaria trata da desistituticionalização dos pacientes
psiquiatricos,sendo que devem receber os primeiros atendimento em Hospital Geral e
depois ser encaminhado para a Central de Regulação da DRS-6 após liberação de vagas.
Através da Central de vagas os pacientes poderão ser encaminhados para as cidades de
Lins, Botucatu ou Jaú. Edna Alves informou que no mês de fevereiro de 2016 estará
acontecendo pela Federação do Estado de São Paulo um Seminário em Psiquiatria para
discutir Propostas do fechamento dos Hospitais Psiquiátricos e Tabela SUS. Vivian Testa
informou que espera nos chamados, e a equipe do SAMU permanece por mais de
quarenta minutos para ser liberada da Santa Casa, pois há falta de maca e não podem
deixar o paciente psiquiátrico antes de ser atendido. Dr Paulo informou que quem tem que
acolher o paciente é o médico é não o técnico de enfermagem, tem que haver
comunicação entre o médico intervencionista do SAMU e o plantonista do hospital que irá
atender esse paciente psiquiátrico. A seguir colocaram-se em Pauta o Projeto de
Implantação da Base Descentralizada do SAMU no Distrito de Potunduva pela equipe do
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SAMU a importância da instalação de uma Base Descentralizada no Distrito de
Potunduva. A conselheira Edna perguntou sobre a equipe que irá prestar esse
atendimento aos é própria do SAMU ou seus funcionários fazem parte da equipe da UBS
e Pronto Atendimento o que poderia comprometer o atendimento diário, feriados e finais
de semana da Unidade. A Sra.Márcia Nassif, gerente de Saúde, Vivian Testa,equipe
coordenadora do SAMU e Dr.Paulo Matar,Secretário Municipal de Saúde informaram que
a equipe não pertence a dos funcionários da UBS e Pronto Atendimento não
comprometendo o atendimentos aos pacientes. A Base Descentralizada no Distrito de
Potunduva. A criação da Base Descentralizada do SAMU para o Distrito de Potunduva foi
colocada em votação e Aprovada e Deliberada por unanimidade. Dr.Samyr comentou que
no Distrito de Potunduva a população utiliza o transporte de ambulância como táxi para
fazer compras em Jaú. A Sra. Márcia Nassif concordou com a afirmação do Dr.Samyr,
mas informou que só é autorizada ambulância mediante comprovante de consultas, RX,
exames etc, mas o que o paciente realiza após após o atendimento não é
responsabilidade do município, e que a Prefeitura do Município disponibiliza um ônibus
grátis para transportar usuários para Jaú. A reunião foi encerrada às 21:30h, com
assinatura de todos os presentes.
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