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MBÉM AMPLIOU ALCANCE NOS ÚLTIMOS 12 MESES DA ATUAL GESTÃO

Cláudio Vieira/PMSJC

Em casa. Entrega de fralda facilita para paciente

divulgação

rmes divididos por área e sala de espera com televisão e internet para os pacientes da cidade: nível de satisfação está em alta

Cláudio Vieira / PMSJC

Saúde. Fachada do Hospital Regional, em S. José

elhoram vida dos pacientes

rega de fraldas em casa e investimento em cadeiras de rodas foram outros avanços de 2017
a ficha na recepção, já entra
nesse sistema. Assim, não ‘perdemos’ o paciente na unidade.
A qualquer momento, sabemos onde ele está. E podemos
reduzir a média do tempo de
atendimento”, disse Thalita.
O Clínicas Sul também conta com nova ambulância com
UTI (Unidade de Terapia Intensiva), uniformes divididos
por área e sala de espera com
televisão e internet.
HOSPITAL REGIONAL.

Ao lado do Clínicas Sul, um
outro marco para a saúde pública. O Hospital Regional, já
concluído, conta com 178 lei-

tos, dos quais 40 de UTI, e oito
salas cirúrgicas, além de serviço de apoio diagnóstico por
imagem, endoscopia e terapia.
Este é o primeiro hospital
estadual de São José dos Campos. A Prefeitura colaborou
em todas as etapas da instalação da unidade, voltada ao

1.210

Pacientes
beneficiados com a entrega
de fraldas; ação elimina a
burocracia e evita gastos
com transporte até a UBS

atendimento de média e alta
complexidade.
O hospital funcionará em modelo inédito de Parceria Público-Privada e será responsável
pela geração de 1.700 novos
empregos. As obras começaram
em setembro de 2015, com o investimento de R$ 217,1 milhões.
AÇÕES.

Outro avanço na área de saúde foi a entrega de fraldas para
idosos ou pacientes atendidos
pelas UBSs. A medida tem beneficiado diretamente 1.210
pessoas que utilizam o serviço
e é um grande ganho para pacientes e seus familiares, pois

elimina a burocracia e evita
deslocamentos e gastos com
transporte até a unidade.
A administração também começou a entregar cadeiras de
rodas adaptadas. Para reduzir
a fila de consultas, a Prefeitura comprou 110 mil consultas
médicas, por R$ 28 cada atendimento. A medida tem ajudado a reduzir o tempo de espera
nas UBSs com alta demanda
de pacientes.
Uma segunda etapa foi lançada neste início de 2018. Além
da contratação de consultas na
atenção básica, agora haverá
um aumento na oferta de atendimentos com especialistas.

PONTO DE VISTA
horário que
E“oentregava
lá na
UbS era ruim. Um
transtorno.
Facilitou muito
esse programa de
entrega de fraldas”
Vicentina Pereira
Dona de casa

ajudado
E“Tem
bastante. antes,
você ia ao posto e
não havia chegado
a fralda. Perdíamos
viagem.
entregando em
casa é muito mais
prático”
Maria Arruda
Dona de casa

SUPORTE

Prefeitura monta atendimento especial
aos idosos e familiares em São José
ACOLHIMENTO. O atendimento aos idosos em São José dos
Campos foi ampliado em 2017.
Nas Casas do Idoso, o Centro
Dia foi fortalecido com reuniões familiares para promover o envolvimento dos idosos
atendidos, reforçando os laços
e dando suporte para as questões do envelhecimento que se
apresenta no cotidiano.
Em ambiente acolhedor, a
equipe interdisciplinar foi

capacitada para o desenvolvimento das atividades aos idosos
e também aos seus familiares.
Hoje, as quatro Casas da cidade
atendem, mensalmente, cerca
de 6.000 idosos.
Centro de referência para os
idosos, as unidades oferecem
atividades gratuitas nas áreas
da assistência social, educação,
esportes, recreação, lazer e
cultura. Além disso, tem atendimento médico preventivo.

Charles de Moura / PMSJC

Atividades. Idosos em frente à Casa do Idoso, em São José

Para participar, é preciso ser
morador da cidade e ter mais de
60 anos de idade. As inscrições
são feitas no próprio local. Há
cursos regulares que exigem
inscrição prévia e atividades
livres durante todo o dia.
A Casa do Idoso é mantida pela
Prefeitura de São José dos Campos, por meio da Secretaria de
Apoio Social ao Cidadão.
São oferecidas atividades
gratuitas nas áreas da assistência social, educação, esportes,
recreação, lazer e cultura. Além
disso, tem atendimento médico
preventivo.

