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O San Julian, com 390 leitos, é especializado em tratamento de dependentes químicos e portadores
de transtornos mentais. Nesta terça-feira, a entidade homenageou a secretária da Família e
Desenvolvimento Social, Fernanda Richa
O apoio do Governo do Paraná tem sido fundamental para que a Associação San Julian,
mantenedora do Hospital de Neuropsiquiatria do Paraná, em Piraquara, na Região Metropolitana de
Curitiba, continue funcionando com as contas em dia. A entidade filantrópica tem capacidade para
atender 390 pessoas e é especializada no tratamento de dependentes químicos e portadores de
transtornos mentais nas fases mais críticas e agudas das doenças. &ldquo;Sem o suporte do Estado
não teríamos condições de manter a unidade aberta. Já estaria fechada&rdquo;, avaliou o
presidente da San Julian, doutor Affonso Antoniuk. Nesta terça-feira (30/08, a Associação San
Julian prestou uma homenagem em agradecimento à secretária da Família e Desenvolvimento
Social, Fernanda Richa, e também às senhoras Oracy Munhoz da Rocha Lacerda e Flora
Madalosso Bertori. O evento contou com a presença do governador Beto Richa. Ao agradecer a
homenagem, a secretária Fernanda Richa disse que o San Julian é uma referência no resgate de
usuários de drogas. &ldquo;A unidade passou por momentos delicados quando o governo federal
teve intenção de encerrar o atendimento. É preciso que os pacientes tenham um atendimento
diferenciado, específico para esse tipo de situação. Nós apoiamos e reconhecemos trabalho. Aqui
isso é feito com carinho e atinge o objetivo de resgatar pessoas e reinserir mercado de
trabalho&rdquo;, afirmou. ATENDIMENTO GRATUITO - A unidade atende integralmente pelo
sistema público de saúde. Affonso Antoniuk explicou que a principal fonte de renda da unidade é do
governo federal e que, no entanto, faz 13 anos que a tabela de diárias para hospitais psiquiátricos
não é atualizada. Com isso, o governo estadual complementa financeiramente o valor das diárias
mantendo a unidade aberta. &ldquo;Nenhum outro estado brasileiro dá esse apoio aos hospitais
psiquiátricos. Temos um grande parceiro aqui que garante a sobrevivência do hospital&rdquo;,
afirmou. De acordo com ele, com a defasagem da tabela do SUS do governo federal, o Estado de
Santa Catarina fechou todos os hospitais psiquiátricos. No Rio Grande do Sul 50% das unidades
também já fecharam. Além do apoio financeiro do Governo do Paraná, ele destacou o apoio do
Provopar e a duplicação da rodovia João Leopoldo Jacomel, entre Curitiba e Piraquara. &ldquo;Uma
obra de primeiro mundo que mudará o cenário econômico e social de Piraquara&rdquo;, afirmou.
GRATIFICANTE &ndash; O governador Beto Richa elogiou o trabalho dos profissionais da unidade
e disse que o governo estadual tem sido um grande parceiro de hospitais filantrópicos. &ldquo;É
muito gratificante ver um hospital tão importante como esse, que tem resultados extraordinários.
Atende, principalmente, adolescentes, que tanto precisam de ajuda para voltar a ter vida de
qualidade e conviver em sociedade&rdquo;, disse. Richa destacou o trabalho social do governo
estadual. &ldquo;Acredito que a principal área que um governo deve investir é a social, para apoiar
quem mais precisa do poder publico para ter uma vida melhor&rdquo;, afirmou. Ele citou a mais
recente pesquisa do Ipea, que mostra o Paraná como líder na redução da extrema pobreza nas
regiões Sul e Sudeste. RECURSOS - Todos os meses, o governo estadual transfere R$ 1,2 milhão
ao Hospital San Julian. A unidade também recebe recursos da Secretaria da Família e
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Desenvolvimento Social, que já repassou R$ 207 mil, por meio de convênios. A Associação San
Julian possui uma equipe terapêutica multidisciplinar composta por 200 profissionais, entre eles,
médicos psiquiatras e clínicos, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, educador
físico, farmacêuticas, musicoterapeuta, nutricionista e equipe de enfermagem. PSIQUIÁTRICOS Para garantir a oferta de leitos de internamento tanto para adultos quanto para adolescentes, o
Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, investe R$ 36 milhões em
incentivos para hospitais psiquiátricos. Além disso, a partir de agosto, o valor pago pelas diárias de
leitos psiquiátricos no Paraná será duas vezes maior que o praticado em outros estados. O
complemento das diárias para atendimento adulto, que era de 81%, passa a ser de 100% em cima
do valor pago pelo SUS. Haverá, ainda, um acréscimo de 13% no valor da diária de leitos para
adolescentes, que hoje já são custeadas integralmente pelo Governo do Estado. A medida beneficia
12 hospitais, que juntos concentram 1.865 leitos psiquiátricos.
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