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R0 349 /2019
REQUERIMENTO NO

(Do Sr. Deputado Reginaldo Sardinha) Em

ãaistativa
encaminha

neta
Requer demento0

solicitação de informações ao
Secretário de Estado da Saúde

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Legislativa do
Distrito Federal:

Requebro, nos termos dos art. 60, inc. XXXlll da Lei Orgânica do Distrito

Federal e art, 15, inc. 111; art. 39, $ 2o, inc. Xll e art. 40 ambos do Regimento Interno

desta Casa, que sejam solicitadas ao Secretário de Estado da Saúde as seguintes

informações em relação ao Hospital Regional de Sobradinho e a UPA daquela RA:

1) Quais e quantos são os cargos atualmente existentes nas

unidades, distribuídos por categoria. Informar os cargos vagos e ocupados por

unidade;
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2) Quantos atendimentos foram realizados e quantos pacientes

atendidos na UPA e no Hospital Regional, nos últimos 24 meses, classificados por

especialidade médica;

3) Quais as atuais condições estruturais das duas unidades de saúde

e quais os planos de ação em curso para manutenção física das duas unidades de

saúde.

JUSTIFICAÇÃO

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) deve prestar o primeiro

atendimento aos casos emergenciais, estabilizando os pacientes e realizando a

investigação diagnóstica inicial, definindo, em todos os casos, a necessidade ou nêo,

de encaminhamento a serviços hospitalares de maior complexidade. //'XI'J.....,...
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Recebemos denúncias de moradores de Sobradinho sobre mau

atendimento e longas horas de espera na UPA e no Hospital Regional de Sobradinho.

Para melhor compreender e junto com o Governo do Distrito Federal buscar uma

solução para amenizar o sofrimento da população se faz necessária a obtenção das

informações acima.

Diante do exposto, conto com os nobres parlamentares para a aprovação

do presente Requerimento.

Sala das sessões, em de abril de 2019

Deputado REGIVÁI.DO RDIN

Sêtor ae Protocolo Legislativa
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Assunto: Distribuição do Requerimento ng 349/19

Autoria: Deputado(a) Reginaldo Sardinha(AVANTE)

Ao SPL para indexações, em seguida ao Gabinete da Mesa Diretora

para as providências de que trata o Art. 40, 1 do Regimento Interno,

observado o prazo disposto no $ 2Q do mesmo artigo.

Em l0/04/19

MAÊCELO FREDERICO M. BASTOS

Matrícula 13.821

Assessor Especial
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