
Saúde dá salto
de qualidade em
Águas Mornas

SAÚDE
MUITO COISA MUDOU: PRA MELHOR!
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Saúde dá salto
de qualidade em
Águas Mornas
A Secretaria de Saúde nas
pessoas do Secretário e
Gerência informa que, dentro de
dados comprovados, a Saúde
de Águas Mornas está
melhorando gradativamente.
Na Assistência Social, não havia
médico junto ao PSF em Santa
Cruz da Figueira; hoje o médico
trabalha 40 horas semanais, ou
seja, de segunda a sexta feira,
oito horas diárias.
Considerando que a pediatra,
era contratada apenas 10 horas,
ou seja uma manhã para a

unidade de Saúde de Águas
Mornas e uma tarde para a
Unidade de Saúde e Santa Cruz,
isso uma vez por semana.
Hoje, a mesma profissional, foi
contratada 30 horas semanais,
ou seja, 3 vezes mais do que
havia.
Considerando também que foi
contratado mais um médico
fazendo o chamado pronto
atendimento, de segunda a
sexta-feira das 9h30min até as

13h30min.
Considerando que já estamos
atendendo as Ultrassonografias
na própria unidade de saúde,
digo, Ultrassons com diagnóstico
imediato e, atendimento gratuito
a população.
Não está sendo medido esforços
para atender de maneira
igualitária e especial, nas
unidades de saúde, assim
quanto o deslocamento de
veículos para atender a todos

os usuários deles necessitados.
Já estamos com projeto para
fazer uma extensão de quatro
salas mais, na Unidade de Santa
Cruz, para melhorar o
atendimento de todo aquele
setor.
A farmácia básica que estava
praticamente a zero, esta sendo
refeita para que todos tenham
seus medicamentos: os
chamados controlados ou não,
gratuitamente.

Atendimento domiciliar em Águas Mornas

Idosos estão recebendo
atendimento prioritário e de
qualidade no município

Veja o que já mudou em prol
da Saúde de Águas Mornas
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ANTES DEPOIS
3 médicos, sendo 1 médico 40h

(PSF), 1 médico pediatra 05h

semanais para cada unidade de

saúde, 1 médico ginecologista

com 05h para cada unidade de

saúde

2 cirurgiões-dentistas

1 psicóloga atuava 12h

semanais

1 assistente social

1 farmacêutico, com 10h

semanais

2 enfermeiras, prestando 40h

semanais

5 técnicos de enfermagem

13 Agentes Comunitários de Saúde

4 motoristas exclusivos para a

saúde

Frota com 6 veículos

Atualmente, o Centro de Saúde dispõe dos
mais variados serviços. Um quadro com 7
médicos, sendo assim distribuídos:

4 médicos clínicos, sendo 2 trabalhando
40h semanais (médicos do PSF) com o
apoio de um terceiro médico com 30h
semanais e um médico plantonista, que
trabalha das 17h às 22h.
1 ginecologista, com 20h semanais
1 pediatra, com 30h semanais
1 médico ultrassonografista, com 40 horas
mês
3 cirurgiões-dentistas, sendo uma
trabalhando 40h semanais e outras 2
com 24h cada
1 psicóloga atuando 24h semanais
2 assistentes sociais
1 farmacêutico diariamente e 1técnica em
farmácia, das 07h às 22h
2 enfermeiras, prestando 40h semanais
5 técnicos de enfermagem
13 Agentes Comunitários de Saúde
6 motoristas exclusivos para a saúde
2 gerentes de saúde
Frota com 7 veículos
Computadores novos para a
informatização das unidades de saúde
Plantão 24h, inclusive nos finais de semana.

DISQUE SAÚDE:
Plantão 24h, inclusive nos finais de semana. Dispondo de veículos, motoristas e
enfermagem. Diante da necessidade, locomoção para hospitais ou visitas nas casas.
Contato pelos fones: 9629-6596 ou 8469-0242

Posto de Saúde aberto até as 22h
é a novidade em Águas Mornas
Em Águas Mornas o
momento é de novo fôlego
para o setor de saúde
pública. Houve ampliação
do horário de atendimento
ao munícipe na unidade
central de saúde, na Sede.
Agora o posto fica aberto
até as 22h de segunda a
sexta.

Prefeitura adquire novo veículo
para a Secretaria de Saúde
A Prefeitura Municipal de
Águas Mornas adquiriu,
para a Secretaria Municipal
de Saúde, um veículo novo,
Gol, ano 2009, modelo
2010. Trata-se de uma
aquisição com o intuito de
agilizar ainda mais o bom
atendimento prestado nas
Unidades de Saúde em prol
do povo aguasmornense.
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