Teresina, 26 de dezembro de 2020
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excelentíssimo governador Wellington Dias
secretário de Saúde Florentino Neto
excelentíssimo prefeito Firmino Filho
excelentíssimo prefeito eleito José Pessoa Leal
presidente da FMS Manoel Moura Neto
futuro presidente da FMS Gilberto Albuquerque

Respeitosamente escrevo-lhes para chamar atenção quanto à
situação do hospital São Marcos no que diz respeito à taxa de ocupação
dos leitos de UTI destinados ao atendimento de pacientes com síndromes
respiratórias graves causadas pelo novo Coronavírus (SARS-CoV 2).
Observamos ao longo das últimas semanas um significativo aumento
do número de atendimentos por síndromes gripais em nossa unidade de
pronto atendimento, de tal modo que nossas unidades de terapia
intensiva estão com taxa de ocupação, no momento, de 100%.
O número de pessoas que procuram o hospital necessitando de
atendimento está em crescente, obrigando-nos a fechar a unidade de
pronto atendimento por diversas vezes nos últimos dias, por total
incapacidade da estrutura física em acomodar mais pacientes.
Dessa forma, considerando o porte do hospital São Marcos;
Considerando que outras unidades hospitalares privadas de nossa
capital se encontram em situação semelhante;
Considerando que nos meses anteriores, quando houve exaustão de
toda a rede hospitalar, tanto pública quanto privada, a mesma ocorreu
inicialmente nos hospitais privados da capital;
Considerando que nos últimos dias temos recebido um número
rapidamente crescente de pedidos de vagas para transferências de
pacientes com formas graves da Covid 19 procedentes de cidades do
interior do Estado;
Considerando as dificuldades para a montagem de leitos
especializados e a relativa indisponibilidade de recursos humanos aptos a
trabalhar com pacientes com formas graves da doença no Estado;

Considerando a exaustão de vários profissionais, nas linhas de frente
do combate à doença desde o mês de março, de maneira ininterrupta;
Sinalizo o presente para as autoridades como alerta e como pedido
para que medidas necessárias para proteção de todos nós possam ser
consideradas, o mais rapidamente possível.

Atenciosamente,

MARCELO LUIZ FLORIANO
MELO MARTINS:82326592387
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