Vereadores visitam hospital
para ver o que “existe de
bom’
e
comprovar
bom
funcionamento
Os Vereadores Moacelio (PSD), Dirck (MDB), Moises (PL) e Nando
(PROS), visitaram na quarta-feira (2/6)o Hospital Municipal de
Novo Progresso.(Foto:Reprodução Rede social)
Os vereadores foram acompanhados da direção do Hospital,
enfermeiros e médico.
Leia Também:Desumano- Gestante na hora do parto é abandonada
em cadeira no Hospital Municipal de Novo progresso
A administração do Hospital vem sendo alvo de críticas pelos
usuários que reclamam a falta de medicamentos básico e
atendimento médico. Recente uma gestante na hora de parto
ficou abandonada sem atendimento em um banco na recepção do
Hospital.
Leia mais:Vereador questiona gestão municipal da Saúde – Falta
tudo no Hospital
*Saúde Pública de Novo Progresso está a deriva – Secretária de
Saúde não comparece para dar explicações na Câmara de
Vereadores
*Secretaria de Saúde comparece na Câmara para
esclarecimentos relacionadas a pasta da Saúde

prestar

Segundo os Edis, a visita foi para ouvir os pacientes e a
direção do hospital em busca de melhor saúde para todos os
munícipes.
Durante a visita, a comitiva percorreu vários ambientes do

hospital, ouvindo os funcionários e paciente , para comprovar
que o hospital apresenta condições regulares para atender aos
pacientes do Município. De acordo com o vereador Moacelio, foi
feita uma verificação em todo o hospital.
Vejam a nota divulgada nas redes sociais

SAÚDE
Vereador Moacélio participou de visita com os demais
vereadores Moises Lima Ferreira, Dirck Roberto, Nando
Rodrigues, ao hospital Municipal. Na oportunidade, a equipe de
vereadores atuaram no sentido de ouvir os pacientes que ali
estavam sobre o atendimento recebido e ouvir a direção do
hospital e médicos sobre os trabalhos realizados. “Muito
importante esta visita para estarmos situados do que já existe
de bom no hospital municipal e o que precisa ser melhorado
para o bem da população de Novo Progresso que merece uma saúde
melhor e um atendimento digno” destacou o vereador Moacélio.
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