ATA DA REUNIÃO DO DIA 07 / 04 / 2016

Ata da Reunião do Conselho Local de Saúde da Unidade Básica de Saúde da Vila
Esperança, realizada em 07 de abril de 2016 na Sala de Reuniões do NIS – Vila Esperança.
Teve; inicio as 18,00 hrs; reunião mensal deste conselho. Com a presença das seguintes pessoas:
Marlene Rodrigues, Diretora do NIS Vila Esperança; Afonso Francisco Suriano, Coordenador do
Conselho Local; Carlos Antonio Marek, conselheiro, e representante da pastoral da saúde da
zona sete; Olimpio de Almeida, Representando a Igreja Batista Sião do Jardim Universitário; Ana
Miranda da Silva; Ana Leonice Marek, Marta Sayuri Goto; Luis Flor Silva; Vilma Matrias
Fernandes; Noemia Gomes; Marta de Cassia Silva.
Iniciou-se com o assunto principal, do momento, com referência da vacinação contra a
gripe, que fomos informados pela Marlene Diretora da UBS que, estava previsto o inicio da
vacinação em nível nacional com previsão inicial para dia 29/4 em todo território nacional, mas em
Maringá havia antecipado o inicio da campanha para o dia 20/4 próximo. E que também recebemos
uma notícia desagradável com referência a uma paciente grávida de Maringá que havia falecido
com o sintoma da gripe H1N1.
A farmácia da UBS recebeu a visita da Farmacêutica que realizou uma reorganização
da farmácia, orientando o não atendimento de medicamentos sem a devida receita do paciente
(SUS).
Também fomos comunicado da saída do Dr. Audri que atendia em horas extras, 33%
das consultas especializadas perdidas; consultas Geriatras atendiam 20 consultas por mês,
enquanto antes eram apenas duas consultas no mesmo período. Contando também com as
consultas de idosos.
E na zona sete vai ter um novo conselho local de saúde, em virtude da inauguração da
nova UBS.
Nada mais a tratar, a reunião foi encerrada às 19hs. A ata após lida e aprovada, será
assinada por mim Olimpio de Almeida secretário e por demais presentes.
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