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Bom dia.
Quero deixar transparecer a minha indignação e decepção quanto à saúde de
minha cidade.
Custei para conseguir um encaminhamento para ser atendida por um médico
especializado no tratamento do diabetes. Foi difícil, pois os médicos dos postinhos
querem tratar tudo, sendo que, sua especialização é clinica geral. Por conta disso,
tive uma piora no meu estado. Já de posse do encaminhamento, fui para ser
atendida no consultório da clinica.
Meu primeiro atendimento com o médico, ele reclamou que a médica deveria ter
me encaminhado já com exames que o levaria a direcionar uma medicação
urgente. Como esse procedimento não foi feito, me pediu esses exames. O terror
agora está sendo em conseguir vaga no sistema para apresentar esses exames. Essa
Descreva
é minha indignação. Como a saúde só provê de um único médico para atender a
por
uma população, onde a maioria sofre de diabetes? E ainda, o médico falta e é
escrito o
pedido para remarcar. Como? Já que não tem vaga no sistema? Quando essas
motivo:
pessoas vão ser atendidas? Quando vou ser atendida para mostrar meus exames?
Me sinto impotente e uma forte candidata ao pé na cova, pois não me disponho de
recursos para pagar médico particular e nem tão pouco de comprar os remédios
que me foram receitados. Isso é outro problema que enfrento. Fiz um parecer no
dia 06/07/2015 e ate a data de hoje 22/09, meu medicamento não chegou.
Sugiro diante dessa grande demanda de pessoas que sofrem de diabetes, que se
contrate outros profissionais que possam estar aí dividindo essas consultas. Não há
vagas no sistema para um médico, mas terá para outro. Assim, os nossos exames
não perderiam o prazo de validade, já que é de 3 meses. e a marcação entre uma
consulta e outra ultrapassa esse prazo.
Espero que a minha indignação possa surtir algum efeito.
Att, Conceição
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