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Agora, central de Curitiba fica interligada com as 22 regionais de saúde do Estado
O secretário da Saúde, Michele Caputo Neto, inaugurou nesta segunda-feira (14) o sistema de
videoconferência da secretaria, resultado de investimentos de R$ 3,8 milhões para equipar e
interligar o nível central e as 22 regionais de saúde. A inauguração foi feita depois do evento
comemorativo dos 65 anos de criação da secretaria. &ldquo;Esta é uma ferramenta para
aperfeiçoar a comunicação e aprimorar a gestão&rdquo;, disse Caputo Neto ao conversar em tempo
real com os diretores e servidores das 22 regionais. &ldquo;Não havia data melhor do que a de
criação da secretaria para inaugurarmos esse sistema de comunicação, que vai proporcionar
economia e agilidade na resolução das demandas da saúde&rdquo;, destacou o secretário. Em
Maringá, no norte do Estado, o município também comemora 65 anos nesta segunda-feira (14), e os
servidores, apesar do feriado, estiveram reunidos para a inauguração do sistema e a comemoração
do aniversário da secretaria. &ldquo;Este é um marco na história da Sesa, que vai agilizar o acesso
das regionais ao nível central&rdquo;, disse o chefe da 15ª RS, Kazumichi Koga. Para a chefe da
11ª RS, Nilma Ladeia Dias, o momento foi de parabenizar os profissionais que fazem a história da
saúde pública do Estado. Caputo Neto ressaltou os avanços que a Saúde tem alcançado - como os
bons índices de vacinação da população, a redução do número dos casos de dengue, a capacitação
dos profissionais da atenção primária dos municípios e a estruturação dos programas que dão apoio
às redes de atenção à saúde. Falou também do lançamento da Rede Mãe Paranaense e do desafio
que cada regional de saúde tem para implantar as ações que vão melhorar os indicadores do
Paraná. HOMENAGENS - Na comemoração dos 65 anos da criação da Sesa, servidores que se
aposentaram recentemente foram homenageados. O médico veterinário Natal Jataí de Camargo,
emocionado, relembrou conquistas da saúde, como a erradicação da varíola, entre outros feitos que
se firmaram no Estado graças ao trabalho de sanitaristas comprometidos em melhorar os índices de
saúde da população paranaense. A enfermeira Nilce Haida também relembrou desafios de sua
trajetória na saúde e destacou um episódio de raiva humana, no sudoeste do estado, que apesar
dos esforços não foi possível evitar a morte do paciente. Hoje, a raiva humana está erradicada no
Paraná, mas o secretário lembrou que a vigilância deve ser permanente e por isso o Comitê de
Controle da Raiva continua atuando em todo Estado, vacinando os animais e evitando o
reaparecimento da doença. O prefeito de Curitiba Luciano Ducci, servidor municipal da Saúde e
dirigente da Sesa de 1995 a 1998, disse que o período em que esteve à frente da secretaria foi de
aprendizado. &ldquo;Vejo aqui amigos com quem aprendi muito, que ajudaram a construir essa
história bem sucedida de enfrentamento de doenças e de melhoria do acesso da população a uma
saúde de qualidade&rdquo;, afirmou Ducci. HISTÓRIA - No dia 14 de maio de 1947, o então
governador Moysés Lupion assinou o Decreto Lei Nº 615, criando a Secretaria de Saúde e
Assistência Social, que iniciava com um orçamento de Cr$ 133.400,00. 65 anos depois, o orçamento
da saúde é de R$ 2,8 bilhões, destacando-se como uma área prioritária do governo do Estado. Em
2012, pela primeira vez na história, o Paraná aplica 12% das receitas líquidas do estado em Saúde,
recuperando desta forma a capacidade de investimento da secretaria e o apoio a municípios,
consórcios e hospitais públicos e filantrópicos do Estado.
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