
SAÚDE

Veja o que já mudou em prol
da Saúde de Águas Mornas
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.
Fisioterapia para a comunidade da Fazenda.
Construção do novo posto de saúde na Sede
Posto de Santa Cruz da Figueira agora com nova médica atendendo
10h semanais
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População de Águas Mornas
passou a ser atendida por

Fisioterapia na Fazenda

Foi implantado o serviço de atendimento de Fisioterapia, em prol dos munícipes. A
intenção da prefeitura, é disponibilizar esta especialidade 100% no município, sem que
os pacientes precisem ser encaminhados para clínicas em municípios vizinhos. A
unidade de atendimento de Fisioterapia está em funcionamento na Fazenda
Sacramento I, mais precisamente na antiga escola, que recentemente foi reestruturada.
Além da Fisioterapia, hoje a prefeitura já oferece serviços de ultrassonografia na própria
cidade.
Com os investimentos em saúde jamais vistos, Águas Mornas vai se tornando referência
para a região, objetivando atingir a independência em serviços públicos.

Águas Mornas recebe
viatura do SAMU

A Prefeitura de Águas Mornas recebeu uma viatura do SAMU (Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência), num resultado concreto de uma parceria entre o poder
público municipal e SAMU do Estado.
A unidade que atende pelo 192, irá auxiliar no resgate de pessoas em situação de
urgência. Alguns critérios são exigidos para que a ambulância se desloque à vítima,
que são orientados pelos atendentes no momento da ligação. O serviço começará
a funcionar no início de 2011.

Em 2011 fisioterapia atenderá
em período integral

Em 2011 a Prefeitura Muni-
cipal de Águas Mornas con-
tinuará seu trabalho focado
na saúde do seu povo. Para
oferecer um serviço com
mais qualidade, a Secreta-

ria de Saúde providenciará
o aumento do período de
atendimento da profissional
de fisioterapia na localidade
da Fazenda.
Ao invés de atender somen-

te no período da ma-
nhã, a partir de feverei-
ro a comunidade pas-
sará a contar com o
serviço também a tar-
de.

Prefeitura prevê ampliação do
Posto de Saúde de Santa Cruz

Outra boa notícia para
a área da saúde é a
intenção da Prefeitura
em ampliar considera-
velmente os serviços
oferecidos à comuni-
dade de Santz Cruz
da Figueira.
O posto da comunida-
de passará a
disponibilizar além de
mais especialidades
médicas ou ampliação
de cargas horárias de
atendimento, também
passará a entregar
medicamentos contro-
lados, que atualmente
só são retirados
noPosto da Sede. Comunidade poderá retirar medicamentos controlados em breve


