
ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
MUNICÍPIO DE RIQUEZA
SÉTIMA LEGISLATURA

MOÇÃO 001/2019

A Câmara Municipal de Vereadores de Riqueza, Estado de ~ta

Catarina, reunida ordinariamente em sua sede, no dia 02 de abril 2019,

requer que seja consignada MOÇÃO DE APOIO, à implantação do

HEMOSC junto ao Hospital Regional de São Miguel do Oeste, a ser

encaminhada ao Secretário de Saúde do Estado de Santa Catarina, Sr.

Henton de Souza Zeferino, ao Governador do Estado de Santa Catarina,

Exmo. Sr. Carlos Moisés da Silva e a Bancada de Deputados Estaduais do

Oeste, nos seguintes termos:

JUSTIFICATIVA

Sabe-se da imensa dificuldade em manter os estoques de sangue

em dia nas unidades do HEMOSC de Santa Catarina e, algumas vezes, o

mesmo até chega a faltar, afetando o atendimento nos Hospitais e Clínicas.

O Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina possui

atualmente 9 (nove) locais para doação de sangue distribuídos por todo o

Estado, sendo que o mais próximo está localizado no Município de Chapecó.

Considerando que a distância de Riqueza/SC até Chapecó é de

aproximadamente 89 quilômetros, o que leva a uma viagem de

aproximadamente 2 horas (duas horas), a instalação de um centro de coleta

de sangue no Hospital Regional de São Miguel do Oeste seria de grande

valia, visto que todos os municípios do Oeste e Extremo Oeste Catarinense,

tem sentido dificuldades tanto na doação de sangue pelos moradores desta

microrregião, quanto a distribuição e o atendimento das emergências e,

ainda, o elevado dispêndio dos municípios com deslocamentos e

alimentação dos doadores;

Considerando que uma unidade do HEMOSC mais centralizada e

próxima destes municípios com certeza aumentaria, em muito, o número
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de doadores e ainda o número de doações por doador, pois é sabido que

muitas pessoas deixam de efetuar a doação em virtude da distância a ser

percorrida, do elevado tempo que isto acarreta, além dos empecilhos que

isto causa para quem é empregado e mesmo para os demais;

Considerando que a região do Extremo Oeste conta com a estrutura

referência do Hospital Regional Terezinha Gaio Basso, instalado no

município polo de São Miguel do Oeste, vindo a ser o local com a logística

ideal para a instalação de uma unidade do HEMOSC para atender a

demanda dos municípios que já tem como referência o referido Hospital,

vindo a oferecer enormes benefícios econômicos, .e principalmente

humanos, pelo atendimento mais ágil nas emergências e causando menos

empecilhos para os doadores, o que sem dúvidas elevará em muito a

doação de sangue em nossa região.

Pelo exposto, apelamos: pela implantação de uma unidade

completa do HEMOSC junto ao Hospital Regional Terezinha Gaio Basso em

São Miguel do Oeste, para atender a demanda dos municípios pertencentes

a esta microrregião do extremo Oeste Catarinense, e na certeza de vossa

compreensão e também no emprenho para que seja atendido agradecemos.

Sem mais para o momento, reiteramos protestos de estima

consideração e apreço.
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