
PREFEITURA REPASSA MAIS DE R$ 1 MILHÃO MENSALMENTE PARA PAGAMENTO DOS PLANTONISTAS DA SANTA CASA

   

  

   A Secretaria de Saúde informa que mensalmente repassa a Santa Casa de São Carlos o
valor de R$ 1.107.000,00 para o pagamento de médicos plantonistas que atendem no Serviço
Médico de Urgência (SMU) do hospital.

  

    

  

   Além desses valores, o município mantém outras contratualizações com o hospital para
atendimento de pacientes SUS, inclusive de alta complexidade, o que eleva o repasse de
recursos para aproximadamente R$ 5 milhões mensalmente, além de verbas para atendimento
da COVID-19.  Em alguns meses desse ano, como, por exemplo, em maio, o valor,
contabilizando as verbas para tratamento do novo coronavírus, ultrapassou R$ 7,7 milhões.

  

    

  

   &quot;A demanda aumentou em todas as unidades de saúde do município, além da
COVID-19 os pacientes com comorbidades estão retornando as unidades para retomar os
tratamentos, portanto não foi somente na Santa Casa que aumentou. O município também
instalou um centro de atendimento de síndrome gripal no Ginásio Milton Olaio Filho para
atender somente as pessoas com suspeita do novo coronavírus, desviando dessa forma o
atendimento da Santa Casa e das UPAS. Estamos atendendo em média 140 pacientes/dia no
centro. Também coletamos amostras para realização do exame tipo PCR no próprio Ginásio e
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temos leitos de estabilização&quot;, afirma o secretário de Saúde, Marcos Palermo.

  

    

  

   O secretário de Saúde ressalta, ainda, que o hospital atende outros 5 municípios da região,
como Ibaté, Dourado, Descalvado, Ribeirão Bonito e Porto Ferreira. &quot;Claramente a
demanda não é somente de São Carlos. A Santa Casa atende alta complexidade de todas
essas cidades&quot;.

  

    

  

   Para o próximo ano a Ficha de Programação Orçamentária (FPO) foi atualizada e o repasse
mensal somente para o SMU (urgência e emergência) da Santa Casa deve chegar a R$ 1,4
milhão. O repasse para outros serviços contratados também devem ser atualizados.
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