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“REQUER AO SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE, A DIRETORIA DO HOSPITAL REGIONAL IRMÃ
ELZA GIOVANELLA, COM CÓPIA AO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, INFORMAÇÕES
SOBRE O QUANTITATIVO DE CIRURGIAS ELETIVAS E INTERNAÇÕES REALIZADAS NO HOSPITAL
REGIONAL IRMÃ ELZA GIOVANELLA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT.”

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no art. 28 da Constituição
Estadual c/c art. 183, inciso VIII do Regimento Interno do Poder Legislativo, REQUER às autoridades
supracitadas que prestem às seguintes informações referentes ao quantitativo de cirurgias eletivas, gerais e
ortopédicas, realizadas no Hospital Regional Irmã Elza Giovanella:

 

1. Qual o quantitativo de cirurgias eletivas gerais e ortopédicas realizadas nos períodos de: 2019, 2020 e
2021 (1º semestre)?

2. Em que mês e ano foram instaladas as enfermarias covid-19 e as UTIs covid-19?

3. Qual o impacto nas cirurgias gerais e ortopédicas eletivas a partir da instalação do protocolo da pandemia?

4. Indaga-se, ainda, em relação aos servidores médicos, enfermeiros, técnicos etc. que inicialmente foram
afastados por estarem no grupo de risco; após a imunização completa, qual o procedimento para voltarem ao
trabalho?

5. Quantos servidores médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem do grupo de risco, estão afastados
devido à covid-19?

 

JUSTIFICATIVA

A proposição tem por fundamento indagar da gestão estadual sobre o quantitativo das cirurgias gerais e
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ortopédicas eletivas tendo em vista que recebemos em nosso Gabinete informação de que, mesmo após o
governo informar o retorno deste tipo de cirurgia, bem como, a diminuição dos casos de covid-19, não houve
o efetivo retorno.

Por outro lado, há informações de que profissionais da saúde que pertenciam ao grupo de risco e foram
afastados, mesmo após serem imunizados, ainda não retornaram ao trabalho.

Ressalta-se que o Hospital Regional é muito importante para a região sul, vez que é o único que realiza
atendimento de emergências traumáticas em Rondonópolis e mais 19 municípios.

É cediço que o Hospital Regional possui a mesma estrutura desde a sua criação há 15 anos. Porém, a sua
demanda cresceu de forma exponencial. Portanto, é necessário que o governo equacione esta situação
(retirar enfermaria covid-19 ou remanejar as cirurgias eletivas gerais e ortopédicas para outro hospital).

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 15 de Setembro de 2021

 

Delegado Claudinei
Deputado Estadual
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