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Ponto facultativo no carnaval

Samu Estadual recebe últimos ajustes

Teresina - Quarta-feira, 2 de março de 2011 • Nº 43

Em poucos dias, o Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência
(Samu) estará funcionando em mais de
90 municípios do Piauí. O anúncio foi
feito na última segunda-feira (28), pela
coordenação estadual do Samu.

De acordo com a coordenação do
Samu, o Serviço será implantado através
da Central de Regulação Médica e está
previsto para iniciar até o fim de março.
Segundo a coordenação, a determinação
da secretaria estadual da Saúde, é que os
municípios possam receber suas
ambulâncias o mais rápido possível e que
a Central possa estar monitorando esses
veículoscomtodaaestruturanecessária.

Os últimos reparos da Central estão
sendofeitoseparaacompanharestaúltima
etapa, técnicos do Ministério da Saúde
fizeram vistorias durante toda a tarde a fim
de liberar o local para a operacionalização
doSamuestadual. “Asecretáriaqueriaque
o serviço estivesse pronto antes do

Carnaval,masalgumaspendênciascomos
municípiosaindadevemserajustadase,até
o fim de março, queremos estar
funcionando plenamente em todo o Piauí”,
destacouacoordenaçãoestadualdoSamu.

A diretoria de Organização
Hospitalar da Saúde acredita que, com a
implantação do Samu, mais vidas serão
salvas e a qualidade do serviço deve
melhorar. A diretoria ressalta que a
implantação está tardando um pouco,
mas essa demora é necessária para o
pleno funcionamento do Samu.

“É preciso que a população
entenda que Samu não é apenas mandar
ambulâncias para as cidades, o serviço
possui uma grande estrutura médica,
funcional de equipamentos e de
profissionais capacitados, então assim
q u e e s s a s p e n d ê n c i a s f o r e m
prontamente resolvidas o Samu salvará
mais vidas tanto em atendimentos como
no translado depacientes”, frisou.

“O Piauí está no rumo
certo do Ministério da Saúde,
que tem o objetivo de
regionalizar o Samu, aqui não
estamos pondo obstáculos,
apenas mostrando aquilo que
deve ser feito e acreditamos
que até o fim de março o Samu
do Piauí possa atender à
população de todo o Estado”,
finalizou representante do
MinistérioPúblico.

por Hérlon Moraes
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